ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙ®ΕΩΡΗΕΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

aisy®VNTPis:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1QUNII ΕΤ9Σ ζ.τευχος βι
ΛυΠπΒΐ
ΙΟΥΛΙΟΣ fju

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΕΙ ΚΟΝΟΓΡ ΑΦΗ ME NON

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
"Εχδοβ&ς έκΖεχτή γενικώς

Δραχμαί
»

· .-; ■

Δολλάρια
Λίρσ ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12.—

Φρ. ΖΡ- η Λραχ ί2ϊ>. —

ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΧ:
^Αεςποινιδα

^Ξυγενιαν

ΜΕΝΑΝΠΡΟΥ 83.

θαος

Τηλεγραφική διενΟυνσις .·

|Ζωγραφοτ

ΑΘΗΝΑΣ

Γ 'Εάν αί ’Αθήναν δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληΙϊΐζάς προόδους των, μία αφορμή πρός το“το είνε καί τό μέγα αυτό κατάστημα είς τό όποιον
ΚνεκεντρώΟη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική
Βφθονία δλων τών ειδών ττ\ς.Ζ ιχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι
Εοτόμησε εις τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οΐκον άγνοΰ καί νωπού ’Αγελαδινού Γάλακτος! Τά Γιαούρτιά του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονταΒφΟονα, εύθήνά καί μέ υλικά εκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαι
Βτικώτατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον
Κλουτοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουν έγ
■αιρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι
τήν δι ασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των
Β τό παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

“ΕΑΑΒΜΚΒΝ ΕΑΙβΕδΡΗΣΙΙί,,-ΑΘΗΝΑΣ

βΟϊΣΤ/ΤΣίΩ^
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Παν χειρόγραφον δημοσιέυόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
L
Παν σύγγραμμα άποσηλ’όμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

1

~~

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

έγγραφο» άρχοντας άτ.ο 1ης έκαστον μ,ηνός.— Το τεϋχος ?5ρ. 1

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΑΡ· 60-000-000

'
Μηενάκης, X. ΕυγενίΠ-ης, ΙΚαρόνος
<»έ ΛΙεφλΐζ και Έμμ. Ρυ^οκνάκης.
Γενικός διευθυντή;
■ . ΊΙλεάβκος

θ-θθθ-€3~€3·θθθ-θθ-ε3·θθθθθ0-θθθ.θθθθθ.θθθθ<3_0.θθθ θ θ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

lift. J^EVl/E

ZOGQAPHOY

7MEANNEEN0 81

I

Η Ε b b ΕΝ I Q (J Ε

I A Τ Μ έ V E s JU LETT

RfeVUE MENSUEbbE
ILLUSTReE
PR X »U NUMfeRO

1

FRANC

ATHENOCLES

* Υηοκαταστήματα

Ή Πανευρωπαϊκή κρίσις. Φ. Β.— Τά δνειρα καί ή σημασία αύτών διά τόν άνθρωπον- Ά ρ ι σ τ.
Κουρτίδου. —Ή Αλλη (διήγημα-τέλος) Εύγ. Ζωγράφο υ.—Ή κρίσις τοϋ Ροτσιλδείου διαγω
νισμού—’Ιούλιος 1914. —Ό πόλεμος (ποίημα) Ί ω άν . Π ο λ έ μ η—Αί προκηρύξεις τών έμπολεμων. — I
Τό ήμερολόγιον τοΰ πολέμου.—Διαγωνισμός τών πόλε- μικών ασμάτων. —θάνατοι μεγάλων άνδρών.— θεα
τρική Έπιθεώρησις.— Ή δίκη τής κ. Καγιώ. —Τά απομνημονεύματα τσΰ Κάιζερ— Άπό τήν ζωήν τοΰ
μηνός. Ί ο ύ λ ι ο ς. Δ. A Ζ. —Νέαι έκδόσεις.
ΚΟΣΜΟΣ · Ή Λήμνος.— Ό "Αγιος Λαρίση; καί δ "Αγιος Άργολίδος. —Ή Γαλλική άποστολή.— I
• Ό χρυσός.— Περίεργος σύμπτωσις. —Ή έορτή τής ιύηφισσιάς.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Ό Τσάρος τής Ρωσσίας μετά τοϋ Διαδόχου του. —Ό Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας-— *0 I
Μ, Δουξ Νικόλαος. —Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου.— Ό Στρατηγός Ζώφρ

EUGilNIB

Διεύθυνσις Τηλεγραφική

I9l4

Έλλάδε: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Σέρ■ ραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραιτ, Σύρφ
Κ Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίφ
■ καί Καρδίτση.
Έν Κρήτη s Έν Χανίοις, . ΉραΑείφ και ΡεΚ θύμνω.
Ϊ4£ν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει. (ΎποΚ κατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμ■ πούλ), Άμισφ, Μερσίνη, Σμύρνη.
|Έν Απγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήΚ ματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παρ <ρΒ- τήματος έν τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω,
«Χαρτούμ.
Έν 7%ονϊ»ίνω : (No 22 Fenchurch Street).
Γ1£ν’ Λμ.βούργω: (Domhol, Monckcbeberg
K strasse 18).
Ι’Κν

l’Kv Αεμεπω (Κύπρου).
| l£v ΤΚεμνένε Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Συμβούλιόν
Κ. Χτεφάνου (Πρόεδρος), Μ χρκήβεος Πέ Ι*
εt βερσώ, (Άνιιπρόεδρος) Ιάκωβος Μποννεέ
Μ (διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. Άθηνογένης,
Κ Κ. ΙΙερούγκ, Λ. Ζαρίφης. ·Εμ.μ..

“Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασία-’, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεο
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γ.,αμματίων έσωτερικοΰ και εξωτερικού, έκτελεϊ
γρηματισιικάς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε
τώ έσωτερικφ καί έξωτερικφ- ανοίγει τ .(έχοντας λ)σμούς
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σό , έπιταγάς (cheques) έπί τ<·ΰ εξωτερικού καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άζοδοτέαι είς δ νόνισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) όμ-.ίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζη; έπί τών έν τφ έξω:ερικφ ανταποκριτών της. Οί
δεδουλευμέν ι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου
έκάστου έτους,

Ταμιευτήριογ μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίον λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

DEMETRIUS SK1ADAS

Υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως

Α

Fcurnisseur de E’artnee d’Occupation
Maison Fondee en 1870.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

&

EGYPTE, LE CAIRE,-REE RVYE N© 5

ΑΚΑΔΗΜΙΑ .

©

Ε fM

Α θ |—1 Ν A I Σ. (Πλαιεϊα Κάνιγγο:)

ΣχολαΙ ειδικά! ανωτέρων τεχνικών σπονδών

[

IMPORTATION EXPORTATION

I
!
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ
&

ΜΙΙΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Φοίτησις διετής.

Grande I'abrique, Distillerie de Liqueurs
Grande Depots de \ ins

>

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
1

εξαγηγΗ

Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφοί άπό τής )'Ο Αύγουστου.
$
Γίνονται δεκταί και μ ι&ήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλε- f
ται δωρεάν.

·ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Σ ΑΦΙΛΟΣ

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπο 10 Αύγουστου 1913 εως 10 Ιουλίου 1914

®

Λ,ίτρατ 'ΕνετιΧατ

-

1913)14
ιαΐ9Ϊ3
1911)12

240,774,216
245,866,803
236,731,257

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Π,ΐ'.ρακρατήσεως
”Ir-yi

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

(ΙΡΟΙΜΕΪΤΗΣ ΤΗΣ Β ΑΥΛΗΙ
13—J5 STOfl flPS^KSIoy 13—15

Κ Ο Ν I A Κ
Σ. Η· & · (ΜΕΤΛΞΗΣ
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΙ' ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΕΙΑΟΚΥΜΒΑΑΟΝ
36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΝ ΕΚ0ΕΣΕΟΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
*1<; τ η β ί α κ α ρ αγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγά
τ.όλεις ’Αμερικής, Τουρκίας
και Αίγυπτου.

ας

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕιΟΝ
II’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν°

&

Γενικός πληρεξούσιος
X-

ΣΑΓΙΑΝΝΗΧ

Έν Άλεξανδρείρ

ΗΠΙΑΣ

Γ·

ΚΕΣΣΕΙ

Έν Καίρφ

Λ. I. ΙΕΡ&ΗΥΜ1ΠΗΣ

Άπό τήν δπεράττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240.—Ό παράς.............................. Δρ. 1,50
241.—Σερενατίνα τοϋ Μπεμπέ... » 1,50
242.—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Ro
mance τής Λευκής)......... » 1,50
243.—Πεταλούδα (βαλς διά μό
νον πιάνο)................. » 1__
247.—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1,50
248.—Έρασμία-Πολυδεύκης
(tango) ............................... » 1,50
"Ολα μαζϋ ες έναν τόμον...» 6,50
Άπό τήν όπερέττα τοΰ κ. Θ. I. Σακελλαρίδου
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
251—Πω-πω τί κάνω................ Δρ. 1,25
252.—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε...» 1,25
253.—Θυμάσ’ ένα βράδυ (βάλς)..» 1,25
254.—Εϊνε πεταχτή (πόλκα).... » 1,25
Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δό
σεις έκ δρ. 40.

W WWWWWWWW

'

1913)14
iGi'-Λΐ 3
19Π 12

ΙΙοσό · Βδλτέων

Έκδοθεντα καί παρελ». χρήσεως 80>8θ9>θ00
»
»
»
»
90,920,000
>
’ >
>
»
93.521,100

Χυμ.ψηφισμ.άς

74,γ>33,200
84,156,000

ΤΛΟλΟΊΗ»»

ίβ’δβ’Χί
16,386,800
9,365,100
•

ΙΙροκαταβολών επ’ ένεχύρω

'Εξαγωγή
Εισαγωγή
"Ετη
1913)14
22,150,163
17,237,268
4,912,895
1912)13
15,767,319
11,922,091
3,845,225
1911)12
16,458,583
12,614,687
3,843,896
ΣΗΜ. Έκτος τών λίτρων 2.0,774,216 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκαθάριστοι διασαφισεις π·/ρα
Ε τελωνείω Πατρών τήν 10 ’Ιουλίου έ. ε. Λ. Εν. 836,176 μικτού βτρους.

(Έκ τοΰ γραφείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
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STE1JVS ORIENTAL

I

_______ |
II

STORES LIMITED
PREMlfeRE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCH&I

VETEMENT^ POUE^ HOMMEj^
ROBES,

MANTAUX E.T.C. POUR
^1 —

I· mi

—

et

*
ENEANTjS

DAMES El> FILLETTES-=^>>
✓

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie, |
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, M4NSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΤΝ

limited

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ EH ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟ ΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΰ·Σ EXQH ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕ ΤΙΜΑΣ
ΕΝΔΓΜΑΤΚ ΔΙΧ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ,

ΚνΡΙΟΓΣΣ ΚΧ1 ΠΧ1Λ1Χ

ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ.

ΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Κ'ίδη «λεκτικής, ύποκάμιβα, αρώματα, χειρόκτια,

είδη ψιλικών, όλα τά είδη

έσωρρούχων πολυτελείας η μή, ε’ίδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
είδη ταξειδίου, είδη μόδας, άνθη κτλ.

ΚΛΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Σ (ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

□Ξ525ΞΞΞΞΞ5Ξ5ΞΉΞ5Η555Ξ5Ξ525Ξ5ΞΞΗ5Ζ525ΞΞΞ5Ξ5ΒΞΞ5Ξ525ΉΞ2ΞΒ5ΕΞΒ5Ζ5Ζ52525ΞΗ0

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ___________

ETOS Ζ'.

|

ΕΝ 3®KNA1S, ΙΟΥΛΙΟΣ

|

TEYEOS 81

|
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Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Ή Ευρώπη ολόκληρος σείεται σήμερον, συνταρασσυμένη ύπό πολεμικής λαίλαπος έκ τών σπανιωτέρω·'
καί σοβαρότερων τής μακρας ιστορίας της. ’Έθνη και
λαοί μένουσι κατάπληκτοι προ τής τρομεράς κρίσεως,
έκ τής οποίας έξαρτάται δχι μόνον τών μαχομένων ή
τύχη, άλλά καί τών θεατών αυτής. Πραγματικώς κα
θίσταται προβληματικόν τό πολιτικόν μέλλον τουλά
χιστον τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τής Ευρώπης, τοϋ
όποιου ό μετασχηματισμός καί ή νέα διάπλασις έξαρ
τάται έκ τής έκβάσεως τής γιγαντιαίας συρράξεως.
Καί είς τήν περίστασιν ταύτην γίνεται κατάδηλος καί
εξόφθαλμος ύ κοινός χαρακτήρ τών ιστορικών καί
ιών φυσικών νόμων. ’Ιδίως ή όμοιότης σήμερον είνε
καταπληκτική τών πολιτικοκοινωνικών φαινομένων
μετά τής φυσικής καί γεωλογικής Ιστορίας τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Αί μηχανικοί δυνάμεις τοΰ ϋδατος,
τής θερμότητος, τών υφέσεων καί καταπτώσεων κατειργάσθησαν καί κατεργάζονται τήν μορφήν καί τήν
διάπλασιν τοΰ φλοιού τής γής. Τούς αυτούς νόμου.;
ρλέπομεν έν τή ήθική πολιτική καί κοινωνική τάξει
διαμορφοΰντας τήν πολιτικήν μορφήν τής οικουμένης.
Αί άρχαί τής ισορροπίας, τών έθνοτήτων άφ’ ενός,
τών κατακτήσεων, τής έπικρατήσεως, τών άντιζηλιων έξ άλλου, σαλεύουσι διαρκώς τήν ύπόστασιν, τά
όρια καί τήν φυσιογνωμίαν κρατών, έθνών καί κο.νωνιών. Δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τεκτονικός δυνά
μεις, ώς τόν σεισμόν, τάς έσωτερικάς κατακρημνί
σεις, τήν ηφαιστειογενή ένέργειαν καί τάς πολιτικός
καί έθνικάς κρίσεις, τάς οποίας ύνομάζομεν έπαναοτασιν, πόλεμον, ανταγωνισμόν έθνών καί κρατών·
Διό τής έπηρείας αύτών μεταπλάσσονται αί πολιτεία»
καί αί κοινωνίαι, συστέλλονται ή διαστέλλονται τά
μεθόρια αύτών, ευρύνονται οί ορίζοντες καί καθορί
ζεται νέος προσανατολισμός πρός καινοφανή ιδανικά
καί άγνωστα μέχρι τοΰδε τέλη. Τάπάντα 'ρεί τών
ήμετέρων προγόνων, Ιδού ό ανώτερος νόμος, ύ κινών
τήν ανθρωπότητα. Ίδέαι νέαι αντικαθιστούν τάς πα
λαιός, πολιτεύματα διαδέχονται γεγηρακότας θεσμούς,
θρησκεΐαι θνήσκουσι, έθνη έξαφανίζονται και έθνη
άναδεικνύονται έπί τής σκηνής τοΰ κόσμου, διά να
ύποστώσι καί αυτά τόν νόμον τής διαρκούς μεταπλάσεως, διά ν’ άποτελέσωσι τό έφήμερον πολιτικόν.
Πιστεύω τών κοινωνιών καί τών έθνών. Ή ειρήνη
συσσωρεύει διά μακρας καί έπιπόνου κυοφορίας τό
ύλικόν τών ιδεών, τό όποιον αί έπαναστάσεις καί οί
πόλεμοι χρησιμοποιούν όπως άνοίξωσι την οδόν είς
τήν πρόοδον, δπως ώθήσωσι τόν άνθρωπον είς νέους
καί άτελειώτους σταθμούς έξελίξεως.
Έξαιρετικώς τοιαύτην παγκόσμιον σημασίαν πα
ρουσιάζει ή μεγάλη πολεμική σύρραξις τής σήμερον.
Τεσσαράκοντα καί πλέον έτών ανήσυχος ειρηνικός
βίος τής Ευρώπης, συνεκόμισεν μέγαν αριθμόν ζητη
μάτων πολιτικών, προβλημάτων κοινωνικών, έθνικών
άντιθέσεων καί ιδανικών, ηθικών καί πνευματικών
συλλήψεων νεωτεριστικών, τώνΐ οποίων ζητείται' ή
λύσις, τών οποίων απαιτείται μία έπείγουσα πολιτο

γράφησή είς τήν άνθρωπίνην συνείδησιν. Ή έπιφάνεια τών γεγονότων, αί άφορμαί τής κρίσεως δέν θά
άπατήσωσιν ημάς ώς πρός τόν αληθή χαρακτήρα αυ
τής. Δέν ύπάρχει τίποτε τό τυχαΐον είς τήν αλληλου
χίαν τών γεγονότων, τά όποια ώδήγησαν τήν Ευρώ
πην είς τήν ραγδαίαν καταστροφήν τής σήμερον. ΤΙ
Ευρώπη έκυοφόρει μίαν κρίσιν έκτάκτου μεγέθους
καί έννοιας καί αύτη θά έπείρχετο διότι τά πάντα ή
σαν ώριμα. Οί Βαλκανικοί πόλεμοι συνετέλεσαν δπως
έπιταχύνωσι τήν σύρραξιν, διά τών ισχυρών άντιθέ
σεων, τάς οποίας παρώξυναν, διά τών προστριβών,
τάς οποίας έπλήθυναν, διά τών έρεθισμών, τούς ό
ποιους έγέννησαν. Οί δύο άντίθετοι συμμαχικοί συν
δυασμοί, οΐτινες διήρουν τήν Ευρώπην, εύρέθησαν
άπό διετίας ένεκα τών Βαλκανικών πολέμων, πλειστάκις άντιμέτωποι, αί μεταξύ των έριδες ηΰξησαν
τεραστίως, τό διαιρούν αυτούς χάος ηύρύνθη περισ
σότερον, τά κεφάλαια τής άνοχής, τής προσποιητής
ή ειλικρινούς είρηνοφιλίας έξηντλήθησαν, τό έδαφος,
τό χωρίζον αυτούς, έσμικρύνθη μέχρι τελείας έξαφανίσεως. "Ολαι αί μεταξύ τών Μεγάλων αύτών Δυνά
μεων συνεννοήσεις καί διακανονισμός τών διαφορών
καί βλέψεών των είς τήν Μικράν ’Ασίαν, είς τήν
Περσίαν, είς τό Μαρόκον, είς τό Κογκό, δέν ήρκεσαν
δπως άρωσιν έκ τοΰ μέσου τό μέγα καί φλέγον ζήτη
μα τής έν Ευρώπη θέσεως έ,κάστης αύτών. Αυτή ήτο
τό κυρίως κέντρον τής έριδος καί ή Γερμανία, ή ό
ποια άπετέλεσε τόν σπουδαιότερον μοχλόν τής άπό
40 έτών νέας Ευρωπαϊκής ζυμώσεως, σχεδόν άπροκαλύπτως έθηκεν έπί τάπητος τήν λύσιν καί τοΰ χω
ρίζοντας είς δύο στρατόπεδα τήν Ευρώπην προβλή
ματος, Πράγματι όσοι άπό έτών παρηκολούθησαν
μετά προσοχής τήν Γερμανικήν πολιτικήν, κοινωνικήν
καί οικονομικήν ψυχολογίαν, άδύνατον νά μή διέκρυ
νον δτι ή Γερμανία κατείχετο ύπό πυρετού πολεμικού
καί δτι γνωρίσματα άνυπομονησίας έντονα έξεδηλοΰντο καθ’ δλας αυτής τάς εκφάνσεις. Μία τεσσαρα
κονταετία πρωτοφανούς προόδου καί προαγωγής αυ
τής είς τάς άνωτάτας βαθμίδας, πολιτικού καί στρα
τιωτικού μεγαλείου, συνοδευομένη μέ βιομηχανικήν,
εμπορικήν, οικονομικήν, άποικιακήν ευημερίαν έκίνησεν, όχι μόνον τών άλλων Μεγάλων Δυνάμεων τήν
άντιζηλίαν, άλλ’ ένέπνευσε καί είς αύτήν Ιδέαν ύπερβολικούς ίσως πόθους καί ύπερφιάλους βλέψεις. Ό
κίνδυνος τής καταρρίψεως πάσης ισορροπίας καί ϊ·
σότητος, τόν όποιον ή αύξουσα δύναμις αυτής έγέννησεν, έφερε τήν ’Αγγλίαν πλησίον τής Γαλλίας καί
Ρωσσίας. Ή θαλασσοκράτειρα Δύναμις έβλεπεν έκ
πληκτος τούς θαλασσίους κολοσσούς τής Γερμανία?
πληθυνομένους ραγδαίος, καθ’ δν χρόνον τό έμπορικόν ναυτικόν ταύτης συνηγωνίζετο νικηφόρος τήν
Αγγλίαν καί είς αύτάς τάς θαλάσσας τών Βρεττανικών άποικιών. Τόν άντιγερμανικόν συνδυασμόν κατέ
στησε στενώτερον, άλλά καί δξύτερον καί αληθινόν
κίνδυνον τόν ανταγωνισμόν μεταξύ τών δύο άντιτιθεμένων ομάδων, ή έντασις, τήν όποιαν έδωκεν άπό δι
ετίας ή Γερμανία είς τούς χερσαίους και θαλασσίου;

αύτής έξοπλισμούς. Διά νά ιιή ύστερήσιυσιν αυτής,
ήναγκάσθησαν, τόσον ή Γαλλία καί Ρωσσία κατά ξηράν, δσον καί ή ’Αγγλία κατά θάλασσαν, ν’ άκολουθήσωσι τής άντιζήλου τό παράδειγμα. Είς τούτο ο
φείλεται ή τριετής θητεία έν Γαλλίφ καί ή αύξησι;
τοΰ έν ένεργείφ Ρωσσικοΰ στρατού. Κατά τίνος διηυ
θύνοντο οί έξοπλισμοΐ αυτοί ; Ή γενική συνείδησις
τής Εύρώπης, τήν όποιαν ή Γερμανική πολιτική μέ
τούς διπλωματικούς αυτής αιφνιδιασμούς καί τάς έν
γένει τάσεις αύτής, κατέστησεν άνήσυχον καί δύσπιστον, άπέδιδεν είς τήν Γερμανίαν τήν φιλοδοξίαν νά
ήγεμονεύση τής Εύρώπης. ’Εάν τούτο αληθεύει ή δχι
δέν δύναται κανείς νά βεβαιώση, άλλά τά πράγματα
είνε αρκετά εύγλωττα. ’Αληθές είνε, δτι ό φιλο
πόλεμος όργασμος, ύφ’ οδ κατείχετο ή Γερμανία,
ήτο τόσον κατάδειλος, ώστε νά κινήση τήν έκπληξιν
διπλωμάτου ξένου έν Βερολίνο, δστις προ όλίγων μη
νών έν συνεντεύξει του, δημοσιευθείση είς μίαν τών
πλέον έγκριτων έφημερίδων τής Γερμανικής πρωτευούσης, έτόνισεν αυτόν ώς τό πλέον άνήσυχον γνώ
ρισμα τής καταστάσεως. Αί Γερμανικαί έφημερίδες,
αΐτινες έσχολίασαν τάς έντυπώσεις καί κρίσεις ταύτας
τού διπλωμάτου —οστις έλέχθη, δτι είνε ό έκεϊ πρεσ
βευτής τής ’Αγγλίας κ· Γκόσσεν— δχι μόνον δέν ήρνήθησαν τό βάσιμον αύτών, άλλά καί έξήρουν τήν
ανάγκην δπως ή Γερμανία είς πρώτην εύκαιρίαν καταλάβη τήν άνήκουσαν αύτή θέσιν έν τφ κόσμφ, άνωτέραν τής τήν σήμερον, ήπείλουν δέ τούς θελήσαντας
νά παρεμβληθώσιν είς τήν σταδιοδρομίαν ταύτην.
Τίτο φυσικώτατον ή ύπερέντασις τών έξοπλισμών
τών άντιπιίλων νά γεννήση νέας απόψεις κινδύνων,
άλλά καί νέους ορίζοντας δράσεως καί άποφασιστικών μέτρων. ”Οχι κυρίως ή μετά τής Γαλλίας άντίθεσις, δσον ή μεταξύ Γερμανισμού καί Σλαυϊσμοΰ έρι;
περί έπικρατήσεως, άνεκηρύσσετο ώς ζήτημα έπειγουσης λύσεως, ή βεβαιότης δ’ δτι ό Σλαυϊκός δγκος κα
θίστατο άκαταμάχητος μετά πάροδον όλίγων ετών,
βεβαίως δέν συνετέλεσεν ολίγον είς τήν έπίσπευσιν
τής συγκρούσεως. ’Αλλά καί ό μεταξύ ’Αγγλίας καί
Γερμανίας άνταγωνισμός δέν ήτο όλιγώτερον οξύς
καί όλιγώτερον σοβαρός, ώστε ν’ άποκρυβή γενικός
φόβος περί αναπόφευκτου συρράξεως μεταξύ τών δύο
τούτων Δυνάμεων.
***
.. Τά πάντα επομένως ήσαν διατεθειμένα διά τήν έκραγεΐσαν ήδη κρίσιν καί δέν ύπελείπετο ή ή πρώτη
αφορμή, δπως πραγματοποιηθή. Τό δράμα τού Σεραγέβου ήλθε διά νά άναφλέξη τήν πυρκαϊάν καί δ
Πρίντσιπ δέν ήτο παρά τό τυχαΐον δργανον μιας ανα
πόφευκτου καταστροφής. Ή Αυστρία είχε περιέλθει
είς δύσκολον καί στενόχωρον θέσιν μέ τό άπρόοπτον
ατύχημα τής πολιτικής αύτης είς τά Βαλκανια. Πολιτικώς συνδυαζομένη βαθέως μέ τό σύνολον τών
Γερμανικών βλέψεων έν ’Ανατολή· Ουδείς ήγνόει,
ότι'ή Αύστριακή πολιτική έμήνυε δεινώς κατά τού
καθεστώτος, τό όποιον ή συνθήκη τού Βουκουρεστίου
έδημιούργησεν είς τήν ’Ιλλυρικήν καί δτι κατεγίνετυ
είς δραστήριας ραδιουργίας, ύπονομεύσεις καί παγί
δας. ’Ήλπισε πάντοτε, δτι ή ’Αλβανία ή ή Βουλγαρία
θά έχρησίμευον ώς μέσα τής άνατροπής, τήν όποιαν
παντοιοτρόπως έβυσοδόμει. Ή δολοφονία τού Σεραγέβου τής παρέσχεν άπροσδόκητον καί άπρόβλεπτον
επιχείρημα δπως δοκιμάση νά θέση έκ νέου έπί τάπη
τος τό Βαλκανικόν ζήτημα. Άλλά καί διά τήν Γερμανικήν πολιτικήν ή ετικαιρία αύτη ήτο πολύτιμος, όπως
έπισπευσθή ή έκκαθάρισις τών μεταξύ αύτής καί τών
αντιπάλων Δυνάμεων, ιδίως τής Ρωσσιας, διαφορών.
Καί δταν ό πόλεμος είνε τόσον έπιθυμητός, είνε φυ
σικώτατον νά μή είνε δυνατόν νά προληφθή. Καί δέν
τροελήφθη, δέν άπεσοβήθη.

Δέν θ’ άσχοληθώμεν περί τοΰ πολέμου τούτου ή μό
νον καθ' δσον οίαδήποτε αυτού έκβασις δύναται νά
έπιδράση έπί τών έθνικών ήμών τυχών καί συμφερόν
των. Αί προβλέψεις σήμερον είνε, δτι θά έπικρατήση
ό συνδυασμός τής Συνεννοήσεως, ισχυρός κατά ξηράν, ισχυρότατος κατά θάλασσαν- Άλλ’ είς τόν πό
λεμον έξαιρετικώς τ’ άπρόοπτα παίζουσι σπουδαών
ρόλον καί αί έκβάσεις δέν ρυθμίζονται ούτε διά μα
θηματικών ύπολογισμών, ούτε διά θεωρητικών αξιω
μάτων. "Οπως καί άν έχει δμως πάσα έκβασις τού
πολέμου τούτου θά έπηρεάση άναγκαίως καί άναποτρέπτως τά ήμέτερα πράγματα. Νίκη τών Γερμαν κών δυνάμεων είνε άνατροπή δχι τής συνθήκης τού
Βουκουρεστίου, άλλά ριζική μεταβολή τοΰ δλου καθε
στώτος τής Βαλκανικής. 'II Σερβία θά διεγράφετο
κατά πάσαν πιθανότητα έκ τού χάρτου τών κρατών,
ή ’Αλβανία θά έτριπλασιάζετο τουλάχιστον, ή Αύ
οτρία θά κατείρχετο ίσιος είς Θεσσαλονίκην, ή Βουλ
γαρία θά έλάμβανε τήν Καβάλλαν. Άλλά καί τής
Τριπλής Συνεννοήσεως ή έπικράτησις άφεύκτως θά
φέρη μετασχηματισμόν τών κρατών τής ’Ιλλυρικής.
Έάν ή αφροσύνη τής Τουρκίας περιπλέξη τήν Ανα
τολήν είς πόλεμον νέον ύπέρ τού ενός τών αντίμαχο·
μένων συνδυασμών, είνε ένδεχόμενον νά ίδωμεν έκ
βάθρων λυόμενον τό Ανατολικόν ζήτημα, έπί βάσεωνς τών όποιων δέν είνε εύκολος ό καθορισμός.
Ανεξαρτήτως δμως τούτου καί δεδομένου, δτι ήΒουλγαρία θά έξακολουθήση τήν πολιτικήν τής φρονήσεως καί τής αναμονής έν τελεία οΐ>δετερότητι ή νίκη
τής Συνεννοήσεως θά έχη ώς πιθανιοτάτην συνέπειαν
τήν αύξησιν τής Σερβίας διά τής είς αύτήν άποδό
σεω; τής Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης ίσως δέ καί τών
Σερβικών έπαρχιών τής Αυστρίας. Ή Ρουμανία έπί
σης έμμένουσα είς τήν φιλικήν αύτής ουδετερότητα
υπέρ τής Τριπλής Συνεννοήσεως θ’ αύξηθή διά τή;
μετ’ αύτής ένώσεως τών Ρουμάνων τής Τρανσυλβα
νίας και Βουκοβίνας. ΊΙ Ρωσσία θερμώς ένδιαφερομένη ύπό τών Σλαυϊκών κρατών τής Χερσονήσου, θά
εύρη τρόπον διακανονισμού τών μεταξύ των έρίδων καί
άρσεως πάσης διαιρούσης αυτά διαφοράς, δπως καταστη παγία ή μεταξύ των ειρήνη καί εύκολος ή συμμαχία καί συνεργασία. Διά τούτο είνε πιθανωτατον,
οτι ή Βουλγαρία θά ίκανοποιηθή, λαμβάνουσα τάς έ·
παρχίας έκείνας τής Σέρβικης σήμερον Μακεδονίας,
έν αίς ύπάρχουσι βουλγαρ κοί πληθυσμοί, ίσως δε
άξιώση καί παρ’ ήμών πρός τούτο θυσίας τινας,άπο
τώ” όποιων έλπίζομεν, δτι θ’ άπαλλάξωσιν ήμάς ή
Αγγλία καί ή Γαλλία. Διά τήν Ελλάδα ή μόνη πι
θανή έδαφική έπέκτασις είνε έν ’Αλβανία δυνατή. Τό
κράτος τούτο δέν θά τύχη μετά τόσον πικράν πείραν,
τής μέχρι τοΰδε έπιδειχθείσης έπιεικείας. Δέν είνε
γνωστόν έάν ή ’Ιταλία έπέτυχεν ανταλλάγματα καί
έν ’Αλβανία διά τήν λιποταξίαν της έκ τής Τριπλής
Συμμαχίας, άλλ’ είνε άπίθανον, δτι αί Δυνάμεις τής
Τριπλής Συνεννοήσεως θ’ άνεχθώσι τό αμαρτωλόν καί
όχληρότατον κατασκεύασμα τής Αύστροίταλικης δολιότητος καί ραδιουργίας· ΤΙ κατάλυσίς του θα εχη
ώς συνέπειαν τήν έπέκτασιν τών πρός βορράν έν Ή
πείρο ορίων τής Έλλιίδος, ίσως μέχρι τού Γενούσου
ποταμού, καί τήν πρός νότον αύξησιν τών Σερβομαιροβουνιωτικών συνόρων. Έκτος τών μεταβολών τού
των, τών πολύ πιθανών, ή νίκη τής Συνεννοήσεως
θά φέρη καί τήν λύσιν δλων τών άλλων έν Ανατολή
έκκρεμών ζητημάτων, ιδίως τών σοβαρών καί φλε
γόντων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας περί τών νήοων, τών προσφύγων καί τών ποικίλων έρίδων, τας
όποιας διαρκώς δημιουργεί ή Τουρκικής κακοπιστία
καί βαρβαρότης, έάν αύτη κτωρθώση νά παρατείνη
τόν βίον της καί εις τήν νέαν περίοδον, τήν όποιαν
θ’ άνοιξη τό τέλος τού σημερινού πολέμου. Φ. Β.
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΡΟΠΟΝ
(Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου)
Ό Άνατόλ &ράνς, ό διάσημος Γάλλος λογογρά
φος, ο υαυμαστής τής 'Ελλάδος καί ευλαβής προσκυ1 νητης του εδάφους αϋτής, όμιλών περί τηλεπάθειας
1 εν όνείρω, αναφέρει τό εξής έπισόδειον, τό όποιον
διηγείται ό Κικέρων ;
Δύο^ νέοι, συνδεόμενοι διά στενής φιλίας, μετέβηε^. Μέγαρα, κατέλυσαν δέ είς δύο κατοικίας.
Μόλις ο είς έξ αυτών άπεκοιμήθη, είδεν είς τόν
ύπνον του τόν συνοδοιπόρον του, δστις έντρομος τφ
ανηγγειλεν, οτι ο αμφυτρίων του έσκόπευε νά τόν
δολοφονήση.
— “Ελα εις βοήθειάν μου ! Σπεϋσε ! τώ λέγει τό
φαντάσ|ια·
Ό κοιμώμένος- αφυπνιστείς ένόμισεν, δτι έγεινε
θύμα φρικωδους εφιάλτου και άπεκοιμήθη καί πάλιν.
Αλλ^ δ φίλος του ένεφανίσθη είς αύτόν έκ νέου καί
τον ικετευσε νά σπεύση, διότι οί δολοφόνοι ήτοιμά* ζον.το νά εισελθουν εις τό δωμάτιόν του.
Ταραχθείς μεγάλως διά τήν έπανάληψιν τοΰ φο
βερού ονείρου έτινάχθη έκ τής κλίνης καί ήρχισε νά
ενδυεται. Αλλα κατάκοπος έκ τής οδοιπορίας, έσκεφθη οτι πιθανώς τό δνειρον νά ήτο αποτέλεσμα τής
κοπωσεως, διο επεσε παλιν είς τήν κλίνην καί άπεκοιμήθη. Μετ’ ολίγον ό φίλος του ένεφανίσθη τρίτην
φ.ορ“ν· ~ ρα ή μορφή του είχε νεκρικήν ώχρότητα,
το δε σώμα του ητο αιμόρφυτον καί ήκρωτηριασμέ-

Μέ φωνήν πένθιμου τώ είπε.
— Ταλαίπωρε 1 Δέν ήλθες δταν σέ έφώναξα. Τώ
ρα πλέον έτελείωσε. Είνε αργά. Σκέψου μόνον νά
εΗοικηθής τήν δολοφονίαν μου. "Αμα τή άνατολή τοϋ
ήλιου θα συναντήσης είς τήν πύλην τής πόλεως ένα
αμαξάκι πλήρες κοπριάς. Σταμάτησέ το καί άπαίτήσε να τό άδειάσουν. Έκεϊ μέσα θά εϋρης τό πτώμά
μου. Αποδος εις τον νεκρόν μου τάς τιμάς τής τα
φής ίίαι καταδίωξε τούς δολοφόνους μου.
θνε^βον τοσον επίμονον, λόγοι τόσον σαφείς, δέν
τφ άφήκαν πλέον τόν έλάχιστον δισταγμόν. “ΕτρεΕίζ 5^’
τών Μεγάρων, εϋρε τό άμάξιον
και συϋελαβε τόν οδηγόν, δστις αμέσως έταράχθη.
Αφηρεσαν την κοπριάν καί τό ήκρωτηριασμένον
πτώμα του θύματος άνεκαλύφθη κεκρυμμένον κάτω
θεν αυτής.
Ό Ρωμαίος ρήτωρ καί φιλόσοφος δέν ήτο εύπι
στος- τουναντίον μάλιστα έχλεύαζε τά πλήθη, τά πιστ.εΛοντα ειζ ~τ°Τ’ζ οιωνούς, χαρακτηρίζεται δέ ώς
προδβόμός τοϋ Βολταιρου καί αντικληρικός τών είδωλολάτρικών χρόνων. Έν τούτοις έπίστευεν είς τήν
δι , ονείρων τηλαισθησίαν·
Αλλ’ δ Άνατόλ Φράνς, σκεπτικόν καί δύσπιστον
πνεύμα, πεποίθησιν έχει μόνον περί δσων βεβαιοϋσιν
αυτόν αι αισθήσεις του- καί τότε δέ πάλιν δχι πάν
τοτε.
?6λεπα, λέγει, έμπρός μου τόν διάβολον,
να τω απεκρινομήν :
«τ
βλεττχο, είσαι συ, αλλα δέν σέ πιστεύω
, ,, Επιστήμη δμως δέν άρκεϊται είς τήν παθητι
κήν δυσπιστίαν- ψηλαφά, διστάζει, αμφιβάλλει, άλλά
,ΥερΥει’ ^προσπαθεί ν’ άνακαλύψη τήν αλήθειαν. Ό
Κρουκ, ο διάσημος διά τάς έργασίας του, αΐτινες ήνοιςαν την οδόν είς τόν άνευ σύρματος τηλέγραφον,
ομίλων εν τή Εταιρεία τών Φυσικών ’Ερευνών τοΰ
Λονδίνου, ελεγεν_: «Ή τηλαισθησία, ή μεταβίβασις
της σκεψεως η των συναισθημάτων κατ’ ευθείαν άπό
ψυχής εις -ψυχήν, άνευ μεσολαβήσεως τών αισθητη

ρίων, αποτελεί νέαν καί παράδοξον άντίληψιν, ήτιεύρίσκει πολλούς δύσπιστούς. Έν τούτοις τά γεγο.
νότα ταΰτα δύνανται νά είνε αληθή χωρίς νά άντιστρατεύωνται κατ’ ούδεμιάς ήδη γνωσθείσης άληθείας.» Ό Κρούκ ύπέμνησεν δτι έν τφ σύμπαντι, τά
πάντα^εΐνε άναπάλσεις, καί δτι είνε Αποδεδειγμένου,
δτι αυται χρησιμεύουσιν εις τό νά μεταβιβάζωνταί
είς τά αισθητήρια ημών —ιδίως τής δράσεως καί
τής ακοής-— οί, εξωτερικοί έρεθισμοί. Οί φυσικοί
ύπελόγισαν τάς άναπάλσεις ταύτας, άνερχομενας άπό
μιας μέχρι δύο χιλιάδων δισεκατομμυρίων άνά δευ
τερόλεπτου. Διά τοιούτων άσυλλήπτων ύπό τοΰ Αν
θρωπίνου πνεύματος παλμών, άλλ’ έν τούτοις πραγ
ματικών, αίσθανόμεθα τόν ηλεκτρισμόν, τό φως, τά
χρώματα.
Ό Κρούκ ζητεί νά μάθη αν άνάλογοι παλμοί δύ
νανται νά έκπέμπωνται έκ τοΰ έγκεφάλου καί νά
προχωρώσι μακράν μέ τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, έξερεθίζοντες τά κύτταρα ετέρου έγκεφάλου- ’Εν τή
υποθέσει ταύτη, λέγει, ούδείς φυσικός νόμος παραβιαζεται, και δεν είνε ανάγκη νά καταφεύγωμεν είς
υπερφυσικήν δύναμιν διά νά έξηγήσωμεν τά φαινό
μενα ταΰτα.
***
Πολύς λόγος έγένετο πρό τινων έτών έν τφ έπιστημονικώ κόσμφ καί τή παγκοσμίφ δημοσιογραφία
περί τοΰ εξής τηλαισθητικσΰ γεγονότος : Δύο δίδυ
μοι αδελφοί, Φρέδ καί Φράγγ Πράττ, κατήγοντο έκ
Σικάγου, καί ήγαπώντο πολύ- δ εις έξ αυτών έστάλη
ώς στρατιώτης είς τάς Φιλιππίνας νήσους- άποθνήσκων δε εις την Μανίλλαν, άνήγγειλε τηλαισθητικώς τόν θάνατόν του είς τόν άδελφόν του, είς τό Σικάγον.
Περί τοϋ φαινομένου τούτου ήσχολήθη, λαβών α
φορμήν έξ ίδικοϋ του συναισθήματος, δ ’Ιταλός Αι
μίλιος I κουαρινη. Ο Γκουαρίνη είνε γνωστότατος
είς τόν επιστημονικόν κόσμον διά τάς ήλεκτρικάς
εφευρεσεις του- αυτός είνε μάλιστα δ τελειοποιήσας
το σύστημα τοϋ άνευ σύρματος τηλεγράφου τοΰ
Μαρκόνη. Διαμένει έν Βελγίφ. Ή μήτηρ του διέμενεν εν Νεαπολει, εγραφε δέ είς αυτόν τακτικώτατα.
Μιαν νύκτα είδε τρομακτικόν δνειρον : τήν μητέραν
του άγωνιώσαν Ήγέρθη ν’ άνάψη τό φώς, δτε ήκουσεν αυτήν λέγουσαν θλιβερώς :
(—Αιμίλιε, αισθάνομαι, δτι άποθνήσκω, αν θέλης
να με ιδής μίαν φοράν άκόμη, έλα, έλα γρήγορα !
Δέν ήτο ονειρον πλέον- δ Γκουαρίνη δέν έκοιμάτο.
Ητο μεσονύκτιον. Δέν έπεσε πλέον νά κοιμηθή. Θλι
βερόν,προαίσθημα τφ έλεγεν, δτι ή φιλτάτη μητέρα
του κάτι κακόν έπαθε. Έπερίμενε μέ άγωνίαν νά έξημερώση. Τό πρωί δ διανομεύς τώ έφερεν έπιστολήν
τήζ μητρος του. Τήν άνοίγει, καί άναγινώσκει άκριβώς τάς λέξεις, τάς δποίας εΐχεν άκούσει πρό ολίγων
ώρών·
Αμέσως εσπευσεν είς Νεάπολιν. Ή μητέρα του
είχε προσβληθη ύπό παραλυσίας καί άπέθανεν εις
τάς άγκάλας τοΰ σπεύσαντος υίοϋ της.
Κατά τους νεωτέρους χρόνους δύο υποθέσεις προσπαθοϋσι να ερμηνεύσωσι τά τηλαισθητικά φαινό
μενα.
Κατά τήν πρώτην τό τηλεπάθημα —κατά τό τη
λεγράφημά —- διαμείβεται μεταξύ προσώπων έχόντων συγγενή τόν χαρακτήρα, χορδισμένων ούτως
ειπεϊν εις τόν αυτόν τόνον, δπως τά μουσικά όργανα,
μεταξύ προσώπων, τών οποίων αί έξεις, ή ιδιοσυγ
κρασία, τά συναισθήματα έχουν πλήρη δμοιότητα.
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Κατά τήν δευτέραν τό τηλεπάθημα συμβαίνει δ
ταν εις άνθρωπος συλλογίζεται μέ δλην τήν έντασιν
τοΰ πνεύματός του ένα άλλον, καταβάλλει δηλαδή
προσπάθειαν θελήσεως, συγκεντρώνουσαν δλην τήν
προσοχήν του άνευ τής έλαχίστης διακοπής είς τό
πρόσωπον, τό δποϊον βλέπει νοερώς.
Ό Γκουαρίνη κλίνει ύπέρ τής δευτέρας έρμηνείας·
«Τό παράδειγμα τοϋ Σικάγου, λέγει, ένισχύει τήν
πρώτην ύπόθεσιν, ήτις άλλως έχει έπιστημονικήν βά·
σιν. Είς τήν ακουστικήν καί τόν ηλεκτρισμόν γνωστόν
είνε το φαινόμενον, τό όποιον καλείται ά ν τ ή χ ησ ι ς.
"Αν έχοπιεν δύο όμοια δ ι α π α σ ώ ν καί έπιφέρωμεν τήν δόνησιν τοϋ ενός, τό έτερον θ’ άντηχήση
άφ’ έηυτοϋ. "Αν παΟαγάγωμεν ηλεκτρικά ρεύματα
διά τοϋ ήλεκτρικοϋ ταλαντευτοϋ, θά ίδωμεν δονουμενα τά ομοίως έρρυθμισμένα ήλεκτρικά σύρματα.
Τούτο άκριβώς αποτελεί τό μέσον, δι’ ού τηρείται ή
μυστικότης είς τόν άνευ σύρματος τηλέγραφον τοϋ
Μαρκόινη· Ό πομπός καί δ δέκτης είνε έρρυθμισμένοι είς ένα ώρνσμένον τόνον καί μόνον δ δμοίως «ρριθιιυηιένος δέχεται τό τηλεγράφημα.
Δέν είνε λοιπόν δυνατόν δ συντονισμός σίτος νά
συμβαίνη καί είς τάς νευρικός δονήσεις ; Δύο άνθρω
ποι δμοιάζοντες πατά τάς σκέψεις καί τά συναισθή
ματα, δμοίως έρ ρυθμισμένοι, δύναν
ται νά άντάλλάξωσι τηλεπαθικά αγγέλματα.
Ό Γκουαρίνη φρονεί, δτι αν ή ύπόθεσις αΰτη ήτο
αληθής, τό τηλεπαθικόν άγγελμα έπρεπε νά δέχωνται
καί άλλοι άνθρωποι, εύρισκόμενοι έν τφ αύτφ ψυχ:κώ συντονισμώ μέ τόν αποστολέα.
*Α*

«Έγώ παραδέχομαι, λέγει, τήν δευτέραν ύπόθεσιν,
ήτις ένισχύεται καί έκ τής ίδκής μου τηλεπαθικής
περιπτώσεως.
Τό φαινόμενον τών δίδυμων αδελφών τοϋ Σικάγου,
δχι μόνον δέν θιαψεύδει τήν δευτέραν ύπόθεσν, αλλά
καί τήν ένισχύει. Θί ’Αμερικανοί έπιστήμονες έτόνιβαν τήν δμοιότητα τοϋ σάιματος καί τοϋ πνεύματος
τών αδελφών Πράττ- άλλ’ ούδείς δύναται ν’ άρνηθή
τήν μεγίστην έντασιν τής σκέψεως καί τής βουλήσεως, τήν οποίαν δ Φρέδ συνεκέντρωσεν έπί τόν αδελ
φόν του Φράγκ, άφσΰ μάλιστα είνε γνωστόν μέ πό
σην άπειρον στοργήν ήγαπώντο οί δύο αδελφοί. Καί
τί άλλο άπλούστερον καί φυσικώτερον τοϋ νά στρέφη
δ ετοιμοθάνατος, καθ’ ήν στιγμήν αποθνήσκει, δλην
του τήν διάνοιαν, δλην τήν δύναμιν τής -ψυχής του
είς τόν μακράν προσφιλέστατον άδελφόν ;
Έπιβεβαιών τούς λόγους τοϋ Κρούκ ό Γκουαρίνη,
έπάγεται : Πάσαι αί ένέργειαι ανάγονται είς μίαν.
Είνε δέ αΰτη δ αιθήρ- ούτος δονούμενος παράγει τήν
θερμότητα, τό φώς, τόν ηλεκτρισμόν. Ή θερμότης,
τό φώς, αί ηλεκτρικοί έκπομπαί δύνανται νά συγκεν
τρωθούν δι’ αντανακλαστικών δργάνων εις έν ώρισμένον σημεϊον. Διατί λοιπόν νά μή προσθέσωμεν
είς τάς τρεις ταύτας ένεργείας καί τετάρτην, άνάλογον πρός αύτάς, καθό άκτινοβόλον καί αύτήν, τήν
νευρικήν έκέργειαν, ήτις διά τής δυνάμεως τής βουλήσεως δύναται νά συγκεντρωθή εις ώρισμένον ση
μεϊον τοΰ απείρου διαστήματος ή είς ώρισμένον πρό
σωπον, μακράν εύρισκόμενον ;
Θ’ «ρκή νά διανοηθώμεν μέ δλην τήν έντασιν τοΰ
πνεύματός μας έν πρόσωπον ή πράγμα καί ή νευρι
κή μας ένέργεια θά μετ«6αίνη νά τό εύρη. Τά νευ
ρικά κύματα, τά κύματα τής ψυχής, δπως τά ήλεκτρικά κύματα θά διασχίζουν θαλάσσας καί βουνά
«αί θά μεταβαίνουν είς τόν δέκτην, δια μέσου τοΰ δια

στήματος, ώς συμβαίνει είς τόν άνευ σύρματος τηλέ
γραφον.
: ί | 11 j ή $
’Εννοείται δτι πρέπει άκόμη νά ζητηθή καί εύρεθή
δ,τι άπαιτεΐται πρός πρακτικήν εφαρμογήν της τη
λεπάθειας.
Έν τφ μεταξύ ό έπιστήμη δέν κάθεται μέ έσταυρωμένας τάς χεΐρας, άλλά προσπαθεί νά εύρη έν τφ
βάθει τής ψυχής, έν τώ «άσυνειδήτφ» τά αόρατα μη
χανήματα τοϋ άνευ σύρματος τηλεγράφου τών ψυχών.
Έν Άγγλίρ, Γερμανίρ, Γαλλία, ’Αμερική, έταιρείαι ύπό έπιφανεστάτων φυσιοδιφών καί ψυχολόγων
διευθυνόμεναι, συλλέγουσι τό ύλικόνζ έξ ού θ’ άναλάμψη ή άλήθεια- έχουσι πολυαρίθμους πράκτορας,
τούς όποιους άπσστέλλουσι πανταχοϋ, δπου ήθελε πα
ρατηρηθή σπουδαίου φαινόμενον ιηλεπαθείας, ώς αί
ασφαλιστικοί έταιρείαι άποστέλλουσι τούς πράκτο
ρας των, δταν γίνονται πυρκαϊαί. Οί πράκτορες ούτοι διενεργοϋσι δικαστικήν, ούτως είπεϊν, άνάκρίσιν.
Ζητοϋσιν άκριβεστάτας πληροφορίας περί της δια
νοητικής -καί ηθικής καταστάσεως τών δραματιζομένων περί τών κληρονομικών προδιαθέσεων των. Συν
τάσσουν έκθέσεις καί πρωτόκολλα.
Ή έπιστήμη, τό βλέμμα έχουσα προσηλωμένου εις
τά γεγονότα ταΰτα, προσπαθεί νά παραγάγη τόν
σπινθήρα, «στις θά φωτίση καί τό φαινόμενον της
τηλεπάθειας.

r.
Ό άνθρωπος ανέκαθεν ζητεί νά έξερευνήση τό
σόμπαν καθ’ δλας τάς διευθύνσεις- άγωνίζεται νά μά
θη τά άπόκρυφα τοΰ ύψους : τών άστέρων καί τοΰ
αιθέρος, τά άπόκρυφα τών άκρων, τών παγωμένων
πόλων, τά άπόκρυφα τοϋ βάθους : τών σκοτεινών βυ
θών τής θαλάσσης καί τών περιφλεγών σπλάγχνων
τής γής. Σχετικώς βραδύτερον διηύθυνε τό 'βλέμμα
τσυ καί πρός μίαν δίλλην άβυσσν, τήν άνθρωπίνην
ψυχήν. Μέ τόν προβολέα τής έπιστήμης ζητεί νά φω
τίση και ταύτην.
Έξηκριβώθη πλέον, δτι ή ψυχή ημών κέκτηται δυ
νάμεις άγνώστους έτι είς ήμάς, διαφευγούσας τήν
άντίληψιν μας, καί δτι αί αισθήσεις -ημών, τάς δποίας
θεωροΰμεν κυρίαν πληγήν τής έμπειρίας είνε άνεπαρκή
όργανα.
Κατωρθώθη ή άσθενής ήμών άκοή ν’ άκούη διά τοΰ
τηλεφώνου εύκρινώς φράσεις, έρχομένας έκ τοΰ άλ
λου ημισφαιρίου, τό δέ Ασθενές βλέμμα ένισχυόμενον
ύπό τεραστίων ύαλίνων οφθαλμών νά προεκτείνεται
.μέχρι τών μυστηρίων ποΰ κόσμου τών άστέρων. 'Ο
μοίως θά συμπληρωθή καί τό ψυχικόν τηλέφωνον καί
θά τεχνουργηθη τελειότερου καί τό ψυχικόν τηλεσκόπιον.
Τούς αμαθείς ή είς «κρον δύσπιστούς, τούς άγνοοϋντας ή άρνουμένους τάς κεκηρυγμένας πηγάς, τάς
οποίας ιέχει ή -ψυχή ήμών,, είς σοφός παρομοιάζει
πρός τσν τυφλόν έκεϊνον βασιλέα τοϋ παραμυθιού,
δστις ένόμιζεν δτι είνε πτωχός, διότι δέν έβλεπε τούς
θησαυρούς τουΆλλ’ ήμεϊς μετά τής έπιστήμης δς στρέφωμεν
βλέμμα πλήρες έλπίδος είς τό μέλλον. Διότι δέν βλέ
πομεν, ετι ένα Αστέρα καί άγνοοϋμεν τήν ϋπαρξίν
του, έπεται δτι δέν μαρμαίρει ουτος είς τά βάθη τσΰ
άχανσϋς, δρατός είς μέλλοντας εύτυχεστέρους δφθαλμούς ;

Αριστοτέλης Κουρτίδης
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

H A Λ Λ Η
ΔΙΗΓΗΜΑ

, (Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Η Ζαννέτα δμως έπέστρειβεν ανευ συγκινησεως
ε’ις_ τήν κάμαρά της. Εις τήν άπροσδόκητον έπίσκεψιν
τοΰ Παύλου δεν ηθελησε νά προσδάκτη ούδεμίαν εξαι
ρετική σημασία· Ή ύπερηφάνειά της άφ’ ενός καί
η γνώσις της αδυναμίας τοΰ χαρακτήρος τοΰ Παύ
λου άφ’ ετέρου, δεν τής έπέτρεπαν νέας ματαίας ο
νειροπολήσεις. Εϊνε αληθές, δτι εις τά μάτια τοΰ
Παύλου, τά γλυκά καί τρυφερά, έδιάβαζε συχνά τήν
προς αυτήν αγάπην του. Άλλ’ αγάπη ;, ή οποία δεν
έχει^τό θάρρος διά μιας ομολογίας πλήρους νά έκδηλωθή, ή όποια δεν έχει τό θάρρος, υπερήφανος καί
μεγάλη, καί καταπλήσσουσα νά φανή, αγάπη σαν τοΰ
Παυλόυ, αγάπη κρυφή, διατακτική καί άτολμη, αγά
πη τέτοια δέν θά ε'ίλκυε ποτέ τήν ίδικήν της.
Μόνη ή Νίνα, βέβαια πλέον περί τοΰ σκοπού τής
αυριανής επισκεψεως τοΰ Παύλου, έφλυαροΰσε διαρ
κώς καθ’ δλο έκεϊνο τό απόγευμα. Καί εις τήν αδελ
φικήν εκείνην εκδηλωσιν τής χαράς, ή Ζαννέτα, παρά
τάς διαμαρτυρίας τής Νίνας, τής άπήντα μόνον με
ειρωνικόν μειδίαμα.
*★*

Ή Φρόσω ήτο εις τον κήπον τής έπαύλεώς της
στήν Κηφισσιά, δτε ένεφανίσθη εμπρός της ό Παύ
λος. Τον ύπεδέχθη μέ επιφώνημα χαρας, τον ένηγκαλίσθη καί μέ μιά ανυπομονησίαν τον έσυρε μέσα εις
τήν τραπεζαρίαν τοΰ πρώτου πατώματος λέγουσα ·
— Ελα νά μοΰ πής τά νέα. Έγώ σέ ένόμιζα στήν
Αλεξάνδρεια.
— Ό άνδρας σου πού εϊνε ; ήρώτησεν ό Παύλος.
— Λείπει στά λουτρά.
— Τά παιδιά ;
— Ή Νινοΰλα έβγήκε μέ τή δασκάλα της καί ό
Νίκος έπήγε νά παίξη ταίννυς. Θά τους ίδής στο τρα
πέζι. ’Αλλά ανυπομονώ. Πές μου τά νέα. Ξέρεις 5
Χρήστος περιμένει τηλεγράφημα στά λουτρά.
— Τί τηλεγράφημα ;
— Τών αρραβώνων σου.
■— Θά τό λάβη.
— ’Αλήθεια ; Πές μου λοιπόν νά χαρώ·
— Καί βέβαια νά χαρής. Αύριο τό πρωΐ θά ζητήσω
τήν χεΐρα τής Ζαννέτας καί πιστεύω νά μή μοΰ τήν
άρνηθή ό γαμπρός της.
— Ποιας ; ήρώτησεν ή Φρόσω ώχριάσασα.
— Πώς ; ξέχασες λοιπόν τή Νίνα καί τή Ζαννέτα
τής Αίγυπτου ;
— 'Ώστε εξακολουθείς ακόμη τήν ανόητη έκείνη
ιδέα ;
— Ναι, γιατί τήν αγαπώ.
— ’Ά ! τήν αγαπάς : ’Από πότε έγινες τόσον ευ
αίσθητος, ώστε νά αισθάνεσαι καί παλμούς αγάπης ;
«Φρόσω 1
— Θέλεις νά σοΰ έπαναλάβω καί πάλι δ,τι
σοΰ είπα στο χωργιό γιά νά σέ εμποδίσω από μιά τρέλλα ; ’Αλλά μοΰ φαίνεται γιά έναν άνθρωπο τής ηλι
κίας σου, αυτά δέν πρέπει νά λέγωνται κάθε μέρα.
Σοΰ είπα μιά φορά καί έπρεπε νά εϊνε αρκετό. ’Α
γάπες I κολοκύθια. Στήν εποχή μας δέν αγαπού
σαμε, έκυττάζαμε ποιον εϊνε τό συμφέρον μας καί
γιά αυτό έγινόμεθα καί ευτυχείς. Τί θά σοΰ φέρη
αυτή μέ τά ωραία μάτια καί τό λυγερό ανάστημα.
Θά σοΰ φέρη τήν δυστυχία. ’Εγώ τουλάχιστον δέν
είμπορώ νά δεχθώ εδώ εις τό σπίτι μου μιά πτωχή
νέα. Σήμερα μέ τά πλούτη μου κατέχω μία καλή θέσι.

Εδώ άν θελήσω είμπορώ νά προσκαλέσω εις ένα τσάι
ή σέ μία καλοκαιρινή εορτήν δχι μόνον δλην τήν
εκλεκτή κοινωνία τής Κηφισσιάς, αλλά ακόμη καί
υψηλά πρόσωπα. Δέ μέ έρωτοΰν ούτε πόθεν ήλθα,
ούτε ποιά εϊνε ή οίκογένειά μου, ούτε πώς έκέρδισε
τά χρήματά του ό Χρήστος· τούς άρκεΐ ό πλούτος
του γιά νά τούς θαμβώση δλους. ’Εσύ τί θά κάμης μέ
τή φτωχή γυναϊκά σου ; Θά βλέπης από μακρυά ακόμη
καί τήν βίλλα τής αδελφής σου· ’Ενώ άν πάρης τήν
άλλη ! 'Η άλλη μέ τά πλούτη της θά σοΰ άνοιξη τον
δρόμο τής ευτυχίας, όπως τήν άνοιξαν καί σέ μένα τοΰ
άνδρός μου τά χρήματα.» ’Ωχρός, μέ τήν κεφαλήν επί
τής χειρός, καθισμένος σέ μιά πολυτελή καρέκλα, ό
Παύλος ακούει τής αδελφής του τό κατηγορητήριο.
Κάθε λέξις της έξυπνα μέσα του τήν δίψαν τοΰ πλού
του, τόν όποιον γιά μίαν μόνην στιγμήν κατώρθωσε
νά κατασιγάση τό φάσμα τής αγάπης.Ή διστακτικότης τοΰ χαρακτήρος του άνεφαίνετο Ή ψυχή του
έν τούτοις παλαίει ολίγον ακόμη, αλλά εις τήν πάλην
αλλοίμονο, υποχωρεί ή αγάπη του. Φαίνεται ή νίκη
τής Φρόσως θά εϊνε τελεία. 'Όταν μετά δύο ώρας έχωρίσθησαν οι δύο αδελφοί, ό Παύλος τής είπε·
— Φρόσω έχεις δίκηο.. Μιλάς σωστά. Τήν στιγμή
αυτή σοΰ δίδω τόν λόγον μου, θά πάρω τήν άλλην.
Τήν έπομένην άνεχώρησε παλιν εις τήν Αίγυπτον.
Ούτε καν έσκέφθη δτι τόν έπερίμενεν ή Ζαννέτα καί
ό γαμβρός της. Πριν κατέβη δμως εις τόν Πειραιά, έπέρασεν από τήν Τράπεζαν τών ’Αθηνών διά νά συναντήση εκεί κάποιον υπάλληλον φίλον του. Καί τήν
στιγμήν ποΰ κατήρχετο τάς όλίγας βαθμίδας τοϋ τρα
πεζιτικού καταστήματος, εύρέθη αντιμέτωπος πρός
τόν Γιώργο τόν αντίπαλον τοΰ χωργιού. Ό Παύλος
άντιπαρήλθε μέ προσποιητήν αδιαφορίαν καί μία
οργή μεγάλη έκόχλασε μέσα του, δταν τοΰ έφάνη, δτι
ό Γιώργος έζήτει πληροφορίας από τόν θυρωρό περί
τής κατοικίας τοΰ Στεφάνου τοΰ γαμβρού τής Ζαν
νέτας.
Δύο μήνας βραδύτερον ό Παύλος ήτο σύζυγος τής
πλούσιας ’Αλεξανδρινής. Ή άλλη, ή Έργίνη, έφερε
τά πλούτη πρός τόν σύζυγόν της, δπως έπόθη ή Φρό
σω, αλλά δέν τοΰ έφερε καί τήν ευτυχίαν. "Αλλως
ή άσχημία της —διά τήν όποιαν αυτή δέν ήτο υπεύ
θυνος— ήτο τόσον μεγάλη, ώστε δέν ήρκει νά τήν
καλύψη ούτε μέ τό φτιασίδι, τό όποιον έφερνε κατ
ευθείαν από τό Παρίσι, ούτε μέ τήν πολυτέλειαν, μέ
τήν οποίαν προσεπάθει νά σκεπάση τά πολλά της
κόκκαλα.
Μεθ’ δλα ταΰτα ό Παύλος παρασυρόμενος πάντοτε
από τά λόγια τής Φρόσως καί τήν επιβολήν, φαίνεται
δτι θά διήρχετο ένα βίον ανεκτόν πλησίον τής Έργίνας. Ήτο άλλως τε καί φύσεως καλής ή Έργίνα
καί αυτή ή καλωσύνη έκαμε πολλάκις νά λησμονήται
ή άσχημιά της. 'Όταν δμως μετ’ ολίγον ήρχισεν ή
εργασία τού χειμώνος καί έπέστρεψαν δλοι οί 'Έλ
ληνες εις τό μικρό χωργιό, έπανήλθε καί ό Γιώργο;
από τό έξ ’Αθηνών ταξεϊδι του. Όποια δέ υπήρξε’·'
ή έκπληξις δλων δταν είδαν δτι εις τόν βραχίονά του
έστηρίζετο μία ωραία καί νέα σύζυγος, καί ή σύζυγος
αυτή δέν ήτο άλλη παρά ή θελκτική Ζαννέτα. Άπο
τήν ημέραν εκείνην ή ζωή τοΰ Παύλου καθίστατο α
βίωτος. 'Π παρουσία τής Ζαννέτας είς τό ίδιο χωρίο,
ή θέα τού συζύγου της. τόν όποιον έφαντάζετο ευτυ
χή παρά τό πλευρόν της, ή συντροφιά τής Έργίνη?
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δι’ αυτόν καί οί αιώνιοι μετ’ αυτής δεσμοί του, τόν
κρά καϊκάκια, τά όποια διασχίζουν ήρεμα τού Νείλου
έκαμαν νά μισήση σχεδόν τήν ζωήν.
τά νερά. ΕΙς ένα έξ αυτών μέ πολυτελή έπίστρωσιν
Δέν έσκέπτετο πλέον παρά τήν Ζαννέταν.Μέσα στήν
ένα ζεύγος ταξειδεύει. Έάν δέν εϊνε έρασταί εϊνε
εργασίαν του, στάς έπασχολήσεις του, δέν έφαντάζετο
πάντως έρωτευμένοι σύζυγοι. Έκείνη στηρίζει τήν
παρά αυτήν. Καί ολίγον κατ’ ολίγον τοΰ έγινεν άφοκεφαλήν έπί τοΰ ώμου του καί φαίνεται μεθυσμένη
ρήτως οδυνηρά ή σκέψις, δτι ή Ζανήέτα ανήκε είς
από τά λόγια τοΰ έρωτος ποΰ τής ψιθυρίζουν χείλη
τόν Γιώργο, δτι τά μάτια της θά έφωτίζωντο από
άνδρός αγαπισμένου. Ό Παύλος θέλει ν’ άποστρέψη
τήν αγάπην του, δτι ή κεφαλή της θά έκλινε συχνά
τούς οφθαλμούς από τήν ώραίαν έκείνη|ν εικόνα,
είς τήν αγκάλην του, δτι τά χείλη της τά λατρευτά
άλλα κάποια δύναμις τόν κρατεί έκεί καί τόν άναγθά έφρισσον από τά φιλήματά του.·,..
κάζη περισσότερον νά παρατηρήση καί τόν ωθεί ν'
Αυτό ήτο τό μαρτύριον τής ζωής.
αναγνώριση τά δύο έκείνα πρόσωπα.
Καί δι’ αυτό ένα πρωΐ έξύπνησεν αποφασισμένος.
Ήσαν ή Ζαννέτα καί ό Γιώργος, οί όποιοι έκα
Χωρίς νά είπή τίποτε είς κανένα ετοίμασε μία μικρή
μαν ένα διήμερον ταξεϊδι έπί τοΰ Νείλου ποταμού.
βαλίτσα, έπήρε δσα χρήματα είχε ίδικά του καί άνεΌ Παύλος είς τήν θέαν των σπαράσσει τό στήθος
χώρησεν είς τό Κάϊρον. Τήν ίδια ήμέρα είς τόν αντι μέ τούς δνυχάς του- Καί δμως πόνον δέν αισθάνεται
πρόσωπο τοΰ Πατριαρχείου έπέδιδε μιά αϊτησι περί
τό σώμά του, διότι πονεϊ περισσότερον ή ψυχή του.
διαζυγίου. Μάτην εκεί προσεπάθησαν νά τόν άποτρέΌ νοΰς του συγκεχυμένος νομίζει δτι έσταμάτησε και
αισθάνεται βόμβον είς τά αυτιά του. Καί μέσα στόν
ψουν. τού σκοπού του. ’Ανένδοτος διά πρώτη- φορά
στή ζωή του δέν έκάμφθη από τών άλλων τά;
βόμβαν αυτόν ή ηχώ νομίζει δτι τοΰ έξαποστέλλει
συμβουλάς καί προτροπάς. "Αμα έγινεν ή αΐτησί;
σαν ψίθυρο, σαν στεναγμό, σαν είρωνία τήν άπήχητου δεκτή διηυθύνθη είς τόν σιδηρόδρομον καί έ
σιν τών λέξεων, τάς όποιας ανταλλάσσουν οί δύο έρωτευμένοι.
βγαλε ένα είσιτήριον διά τό Σουδάν. Τίποτε δέν τόν
— Μ’ αγαπάς, Ζαννέτα ;
έκράτει πλέον είς τήν κάτω Αίγυπτον, καί ήθελε νά
φύγη μακράν διότι πλήν τής Έργίνης, έμίσει περισ
— Γιώργο μου σέ λατρεύω.
***
σότερον τήν Φρόσω, τήν κυρίαν αιτίαν τής δυστυχίας
του.
Τό τραΐνον έκαμψε. Ό Νείλος δέν φαίνεταιποιά.
Ό Παύλος μέ τό πρώτο τραίνο φεύγει. Ό σιδη Ό σιδηρόδρομος τώρα πλέον ταχύς καί ορμητικός φέ
ρόδρομος βαίνει αργά παραπλεύρως τοΰ Νείλου καί ό
ρει τόν Παύλον μακρυά. Τόσο· μακρυά, ώστε κανείς
Παύλος ίστάμενος είς τό παράθυρον αποχαιρετά τούς
ποτέ δέν έμαθε ποΰ έφθασε, ποΰ έσταμάτησε καί άν πο
γνωστούς του τόπους, και άφηρημένος θεωρεί τά μι τέ θά έπιστρέψη...
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΪ ΡΟΤΣΙΛΑΕΙΟΥ ήΙΑΓΩΝΙΣΜΟΪ
[Ή άναλαβτϋαα τή? κρίοιν ίων ν.τοβλη&ίνιων έργων
Επιτροπή δντχοίνωαι την άπόφαοι-ν τντής δια
τής πατωτίρα»
ήν ό Πρόβδρος αυτής
Βτοιλδπαις Νικόλαος άπηύδυντ προς τόν χορηγόν.]

’Αξιότιμε κ. Ρότσιλδ,
Έκπληρούντες ευχαρίστως τήν παρ’ υμών έκδηλοιθεϊσαν παράκλησιν όπως άναλάβωμεν τήν μελέτην καί κρίσιν τών ΰποβληθέντων θεατρικών έργων είς τόν ΰφ’ υμών
προκηρυχθέντα δραματικόν διαγωνισμόν, καίτοι εχομεν πλή
ρη τήν συναίσθησιν τών δυσχερειών τής άνατεθείσης ήμϊν
λεπτότατης εντολής, άπευ’θύνομεν ΰμϊν, συν τή παρούση,
τό αποτέλεσμα τής ήμετέρας κρίσεως μέ συνοπτικήν έξέτασιν τών κυριωτέρων έργων, ατινα, κατά την ημετεραν
άντίληψιν, άνταπεκρίθησαν κάλλιον είς τόν σκοπόν τοΰ πα
ρόντος διαγωνισμού.
Ή ΰμετέρα επιθυμία, δπως διά γενναίου επάθλου, ένθαρρύνητε τήν παραγωγήν τής δραματικής ημών τέχνης,
καί πλουτίσητε τήν νεωτέραν ’Ελληνικήν φιλολογίαν διά
θεατρικών έργων, σκοπούντων τήν διά τοϋ λόγου άποθανάτισιν καί τήν έξύμνησιν τών ένδοξοτέρων σελίδων τής νεωτέρας εθνικής ημών ιστορίας, περιποιεϊ τιμήν είς τά ϋμέτερα αισθήματα, άντήχησε δέ μέ άγαλλίασιν καί εύγνωμοσύνην είς τά ώτα πάντων τών άσχουλουμένων περί τά
γράμματα.
Βεβαίως ή υλική καί ήθική ένθάρρυνσις παντός βιοπαλαιστοΰ συντείνει είς τήν φιλότιμον προσπάθειαν αΰτοΰ δ
πως κοπιάξων φανή άξιος τής προσφερομένης αρωγής· ούχ
ηττον ή αρχή αυτή, ή αποτελούσα τόσον κοινόν άξίωμα είς
ιάς συνήθεις επιχειρήσεις τοϋ βίου, προσκόπτει και μενει
συχνά ατελεσφόρητος, προκειμενου περί πνευματικής παραγωγής, μή αποτασσόμενης είς τάς αύτάς συνθήκας, άλλ

άπαιτούσης ίδιον παράγοντα, δλως εξαιρετικόν καί ανεξάρ
τητον τής ανθρώπινης θελήσεως, τούτέστιν τόν τής έμπνεύσεως !
Δυστυχώς άναγκαζόμεθα νά όμολογήσωμεν, δτι οϋδέν
τών ΰποβληθέντων έργων άνταποκρίνεται τελείως πρός τόν
υψηλόν καί εμπνευσμένων σκοπόν, δν έπεδίωκεν ή προκήρυξις τοϋ παρόντος διαγωνισμού, καίτοι δέν συμφωνοΰμεν
ιέ τήν γνώμην έ«ίνων, ιιτινες έΗ«ώηηΓα'·, ό ι τό π( ό:
επεξεργασίαν θέμα περιωρίζετο ΰπό πολύ στενών ορίων καί
Οεν επέτειε τήν π, ή?η έλβνί ερίαν tic τή
*
φορά/ -ή:
φαντασίας. Ή μόνη μομφή ίσως, ήτις δυνατόν ν’ άποδοθή
εις τήν εκλογήν θέματος άποτελεστματικώς ειλημμένου έκ
τής ιστορίας, καί δή τής συγχρόνου, εϊνε δτι ευκόλως
αναπτύσσεται ό αϋτοθαυμασμός καί γεννάται είδος τι όχληρας πατριωτικής έξάρσεως, προκαλούσης, διά τής υπερβο
λής αυτής, μάλλον αίσθημα δυσφορίας, παρά υγιούς ένθουσιασμού· είς τό ελάττωμα τούτο, κοινόν είς δραματικά
έργα πατριωτικής φύσεως, ΰπέπεσαν πολλοί έκ τών συμμετασχόντων τοΰ παρόντος διαγωνισμού, εξαιρέσει τινών,
ο’τινες δεξιώς έτήρησαν μεμετρημένην γλώσσαν, ουδόλως
μειούσαν τήν μεγαλοπρέπειαν τών έπιτελεσθέντων κατορ
θωμάτων.
’Αλλά παρατηροΰμεν ωσαύτως καί δεύτερον ελάττωμα
δπερ χαρακτηρίζει τήν μείζονα μερίδα τών ύπ’ δψιν ημών
ΰποβληθέντων έργων, ελάττωμα, τό όποιον σπουδαίως παραβΐάπτει τήν άςιμο'ίαν τής όλης συνθέ^βως »αί ποοσκρ ύει
είς τήν αισθητικήν· τό ελάττωμα τοΰτο εϊνε τό τής συχνής
χρήσεως ταπεινών ενίοτε δέ καί χυδαίων ύβρεων, πρός
χαρακτηρισμόν τών κατά τούς προσφάτους πολέμους αντι
πάλων ημών ! δέν άρνούμεθα βεβαίως, δτι πολλά παρά
τούτων διεπράχθησαν, ατινα είσίν άξια τοΰ μελανωτέρου
στιγματισμοϋ, πλήν φρονούμεν, δτι ή από σκηνής άναγ-
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γελία αιματηρών κακουργημάτων και άλλων άχατονομάστχι»ι πράξεων, £ς καί <4 ποταπαΐ ύβρεολογίαι, ούδέν πα
τριωτικόν αίσθημα ίξυκηρετοΰσιν, άλλ' έξ έναντίας άπάδουσιν εις την έθιχκήν ημών αξιοπρέπειαν καί είς τήν γενιιαιόφρονμ Υπερηφάνειαν, ήν όφείλομεν νά αίσθανόμεθα
απέναντι τών παρ’ ημών ήττηάέντων.
!^κ τών δραμάτων τινά έχουοιν ύπόθεσιν Απλήν, ήτις
συνδέεται ατενώς με τόν πόλεμον, δστις αποτελεί καί τό
κύριαν θέμα τής δλης δράσεως, ήτις καθίσταται οΰτω μάλ
λον πατριωτική καί έπιτρέπει εις τόν συγγραφέα διά τής
παρεχθέσεως πολεμικών σκηνών, νά έξάρη τά καθαρώς
στρατιωτικά καί έθνικμ ήμών κατορθώματα- άλλα άκ,ολουίαΰντα τήν έξέλιξιγ τοϋ κυρίως αυτών θέματος, έφάπτονται απλώς ένός τών δύο πολέμων, δστις τίθεται ούτως
εις δεύτερον τρόπον τινά μοίραν. Μερικά τών έργων δέν
συνδέονται είμή ακροθιγώς μέ τά πολεμικά γεγονότα, έ
χουσμν δραματικήν σύνθεσιν άδεξίαν καί έντελώς άμοιρον
ψυχολογίας, μέ ρωμαντικότητα άνυπόφορον καί πιθανότητας
έλεγχοόσας προφανή άγνοιαν τών στοιγειωδεστέρων κανό
νων τής δραματικής τέχνης. Τέλος ύπάρχουσι μερικά, τά
ό^οϊα δέν είνε είμή λυρικαί φαντασμαγορίαι, άνευ ύποθέσεως ή πλοκής μέ αληθή κυκεώνα προσώπων καί σύμφυρμα
ιδεών καί φράσεων.
Ή λεπτομερής άνάλυβις τών ύπό τήν κρίσιν ήμών ύποβληθέντων έργων, γενομένη tm τή βάσει τών άνωτέρω έκτεθεισών άρχών καί τής άντιλήψεως, ήν έχομεν περί τοϋ
υψηλοί σκοφοϋ, δν έπεδίωκεν ή προκήρυξις τοΰ ύμετέρου
διαγωνισμού, φέριει ήμάς εις τό συμπέρασμα, δτι ούδέν,
.δυστυχώς, τών ύποβληθέντων έργων διακρίνεται διά τήν
έξαχον δραμμτικήν σύνθεσιν ή τήν έμπνευσμένην ίξαρσιν
τών Ιδεών, ήν έδικαιοϋτο τις ν’ άναμένη έκ τοΰ παρόντος
φιλολογικού διαγωνισμού ! Ή αιτία τής αστοχίας ζαύτης
δέον πιθανώς ν’ άποδοθή είς τό δτι τά έκλαμπρα καί ηρωικά
γεγονότα, ών ημείς αύτρΐ παρέ,στημε,ν μάρτυρες, ε^ρίν g.·
κόμη πολύ νωπά και .τρόρφμτα κμγ φέγ έ§όθη ό απαιτού
μενος χρόνος δπως έντυπωθώσι βαθέως εις τε τήν ψυχήν
καί τόν νοΰν ήμών έν δλφ τφ μεγαλείφ τοΰ συνόλου αυτών !
ώς έκ τούτου ό ήμέτερος νοΰς, ώς είνε φυσικόν, δέν δύναW νά προσηλωθή είμή έπ'ι κεχωρισμένων γεγονότων περ·.φριμμένης ένεργείας, ατινα έπληξαν ιδιαιτέρως τήν φαν
τασίαν μας, άλλά τά όποια δέν ύπήρξαν παρά ή αφορμή ή
τό Αποτέλεσμα τής συντέλειας τοΰ μεγάλου ίργου τής
εθνικής ήμών παλιγγενεσίας.
Ιχμΐ ήδη μετά τάς γεν,ικάς ταύτας παρατηρήσεις, ας
έθεφρήαμμεν πρέπον νά έκθέαωμεν ένταϋθα προς έπεξή■γησιν καί δικαιολογίαν τής ήμετέρας κρίσεως, προβαίνομεν
είς τήν συνοπτικήν έξέτασιν τών ύποδληθέντων έργων.
Άπεσχάλησαν έν δλφ 21 δραματικά έργμ. Τμΰτα κατά
τεχνικήν αύτών σύνθεσιν δύνανται νά διαιρεθώσιν ώς έξής.
10 είσί δράματα (κατά τήν νεωτέραν έκδοχήν τής λέξεως), 8 συνθέσεις φαντασμαγορικοί, μάλλον κα,τάλληλοι
προς αναγνώσματα λαϊκά, δύο τραγφδίαι καί 1 κωμφδία.
Ιον. «'Ο θρίαμβος τής 'Ελλάδος», ύπόθεσις φαντασμα
γορική είς τρεις πράξεις. Ή 'Ελλάς διαλέγεται μέ τήν
Κρήτην, τήν Μακεδονίαν, τήν “Ηπειρον, τήν Α. Μ. τόν
Βασιλέα, ένα Αίγαιοπελαγίτην, αντιπρόσωπον τών νήσων,
καί μέ διάφορα αποσπάσματα εύζώνων καί ναυτών- ή ο
μιλία περιστρέφεται περί τά τελευταία ιστορικά συμβάντα,
μονολογούσης τής 'Ελλάδος έν έκτάσει- άγγέλλονται αί
κατά τών Τούρκων νίκαι καί στεφανοΰται ή Α. Μ. δ Βα
σιλεύς ύπό τάς έπευφημίας τών παρατεταγμένων στρατιω
τικών αποσπασμάτων, ένφ ή Μακεδονία, ή “Ηπειρος καί ή
Κρήτη πίπτουσιν είς τάς άγκάλας τής μητρός 'Ελλάδοςjp σύνοδον μέ συνοδείαν άσμάχφν καί μουσικές. Τό ,δρμμα
.έγράφη εΪ£ Ιαμήικρύς στίχους- ή έπςτροπή αναγνωρίζει τήν
πατριωτικήν συγκίνησιν καί τόν Ιερόν ένθουσιασμόν τοΰ
ποιητοΰ, θεωρεί δμως τό έργον ακατάλληλον πρός παράστασιν.
2ον. «Γύρω στους πολέμους». Δράμα είς πράξεις τρεις..
'Η ύπόθεσις, κατά τήν σύντομον περιγραφήν α ύ -

τοΰ τοΰ συγγραφέως, τήν παρατασσομενην έν
αρχή τοΰ χειρογράφου, έχει ώς έξης : «'Ο ’Αθανάσιος βά
ρος, έν Θεσσαλονίκη, πατήρ 6 τέκνων, διηγείται εις τήν
σύζυγόν του Ασπασίαν, δυσάρεστον δνειρον, δπερ είδε καθ’
ΰπγον και Ανησυχεί για τήν τύχην τών παιδιών του, άτινα
είνε στήγ ξενητιά- παρ' αύτφ μένουν μόνην ό υιός του Κλέ·
ων, ο μικρότερος ’Αριστοτέλης καί ή μονογενής θυγάτηρ
του ’Αφροδίτη, ένφ έκ τών άλλων τέκνων του δ ’Αντώνιος
είνε έ , κατεστημένος είς τήν Φιλιππούπολιν, ό Νικόλαος έν
Άθήναις καί ό Κωστής είς τήν Νέαν 'Υόρκην.
Κατά τούς τελευταίους πολέμους μας λαμβάνουν μέρος
τά τέσσαρα παιδιά του καί, κακή μοίρρ, είς αντίθετα στρα
τεύματα εύρισκόμενα, άλληλοτραυματίζονται, ένφ έν τφ
μεταξύ ένοικιάζει ό ’Αθανάσιος είς Βούλγαρον άξιωματικόν
τό σπίτι του, δστις εράται καί άντεράτ.αι ύπό τής θυγατρός
του ’Αφροδίτης, ήτις δμως, ,έν τέλει, θυσιάζει τόν έρωτά
της καί φονεύει τόν Βούλγαρον άξιωματικόν, καθ’ ήν α
κριβώς στιγμήν προσπαθεί νά ύπεξαιρέση έγγραφα διατα
γών, ατινα μετέφερεν ό Νικόλαος πρός τό 'Ελληνικόν στρστόπεδον.
Ό Κώστας πριν ή Αναχώρηση έκ Νέας 'Υόρκης, έκτ>μώμενος ύπό τοϋ προϊσταμένου του, δέχεται πρότασιν γά
μου μετά τής θυγατρός τοΰ τελευταίου, πλήν γιά τήν άγάπη τής πητρίδος καί τφν γονέων του άφίνει λαμπρόν μέλ
λον γιά νά έκτελέση τό καθήκον του. Ή Άμερικανίς άκολουθεϊ τόν Κώσταν καί έν τέλει τόν εύρίσκει, καί έγιναν
καλά οι πληγωθέντες άδελφοί, ό Κώστας είς τό τέλος δί
δει μέ τήν ευχήν τών γονέων του τήν συγκατάθεσίν του.
'Ο Νικόλαος άναχωρήσας κατά τόν δεύτερον πόλεμον έκ
Θεσσαλονίκης, κατά διήγησιν τραυματίου, θεωρείται φονευθείς- κατά τήν τελευταίαν δμως ώραν έμφανίζεται μέ
ΐό δπλον καί τήν σημαίαν, κρατών είς χείράς του τόν
χάρτην τής μεγαλυνθείσης πλέον 'Ελλάδος μας, καθ’ ήν
p-ςιγμήν οί ήδελ,φοί του, ή ηύζυγός του καί τά παιδιά του
εύράηιονται εις ιό πατρικήν σπίτι έν Θεσσαλονίκη.
Γύρω άπό τό είδύλλιον αύτό διαδραματίζονται τά κύρια
σημεία τών πολέμων μα·- καί άναπτύσσονται διάφορα συν
αισθήματα.
Κλε,ίει τό έργον μέ τό τί πρέπει νά έχφμεν άκόμη ύπ’
,όψ,ιν μας jy σχέσ,ει αέ χη.ύς ,ύθ9λ,
ΐ,9.ύί
**
άδελφούς μας καί
πού πρέπει νά άφ,νιζφμεν είς τρ μ.έλλρ,ν, μή παραλειπόμε
νό™ τών ζητωκραυγών δι’ έκείνους πο.ΰ τάς άξίζουν.
Ή σκηνή τοΰ δράματος μετμφέρετφι έναλλάξ είς ’Α
θήνας, Ν· 'Υόρκην καί Θεσσαλονίκην.
Γό έργον ποικίλλεται καί δι’ ασμάτων. Ή ύπόθεσις είνε
μάλλον κατάλληλος διά λαϊκόν άνάγνωσμα, ύστεροΰσα κατά
τήν δραματικήν αυτής σύνθεσιν, έν ή ούδέν τό χαρακτη
ριστικόν ένυπάρχει ώς πρός τό πολεμικόν θέμα, τήν έπίνοιαν
'Ελληνίδος κόρης, ή όποια άγαπρ ένα Βούλγαρον καί είτα
έπικρμτούσης έν τή ψυχή της τής φιλοπατρίας τόν δολο
φονεί, κρίγομεν άκαλαίσθητον καί άψηχολόγητον.
3ον. «Οί Ραγιάδες». Δράμα είς τρεις πράξεις. 'Η ύπόθεσις έλήφθη έκ τής περιόδου τής πρό τοΰ 'Ελληνοτουρκι
κού πολέμου κμί έξελίσσεται πρό τοΰ πολέμου καί κατά τήν
διάρκειαν αύτοϋ. Ή πλοκή ώς καί ή σύνθεσις τοΰ δράμα
τος είνε αρκετά ,έπιτυχεϊς καί δραματικοί- δ διάλογος έχει
φυσικότητα, Sv καί είς μερικάς σκηνάς, ιδίως έν τή πρώ
τη πράξει, κρίνεται κά^ως σχοινοτενής. ’Εν τή δευτέρ'ί
πράξει διαδραματίζεται ή ύπό 'Ελληνίδος κόρης δολοφονία
"Ελληνος προδότου, ούτινος δι’ έρωτικής παγίδος ήδυνι'ιβη
νά άποκοιμηση τάς ύποψίας- τό τριοΰτσν, ύπό έποψιν αισθη
τικήν είνε άποκρουστικόν, έλάχιστα δέ συμβάλλει είς τήν
δραματικήν έξαρσιν τοΰ έργου, άλλ’ Απεναντίας θά προκσλέση μάλλον τάς ύπέρ τοΰ θύματος συμπάθειας τοΰ Ακροα
τηρίου, εις τήν δμεσον άντίληψιν τοΰ οποίου δέν υποπίπτει
μάλιστα ή ένοχή τοΰ προδότου- φρονοΰμεν δτι ή οΰτω
παραχθησομένη έντύπωσις θά είνε έκ διαμέτρου Αντίθετος
πρός έκείνην ήν έπιζητεί ό συγγραφεύς. Ή λύσις είνε βε
βιασμένη καί κάπως Αμελέτητος, έξ ου καί κάπως Απίθανος(Έπεται συνέχεια)
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Σελλώνει δ Χάρος τό δίτι τοΰ Πολέμου,
σελλώνει το και λέει τραγουδεϊ :
«”Ελα και καβαλλίκεψε, καλέ μου,
θέλω νά χάση ή μάννα τδ παιδί-

«τ’ αδέρφια αδερφών τάφους νά πατήσουν
τ’ άντρόγενα νά στερναγγαλιαστοϋν,
φαρμάκι γάλα ή μάννες νά ποτίσουν
τά βρέφη ποΰ στόν κόρφο θά βαστούν-

«κ’ ή γή, ποΰ πολεμάει τή δύναμί μου
μέ τόν καρπό της, άσπαρτη κι’ αυτή
κι’ ανόργωτη νά μείνη. Άκοΰς, παιδί μου ;
τ’ άτι καμαρωτό σ’ αναζητεί.
«Τό βλέπεις ; Τά ρουθούνια ανοιγοκλείνει
μυρίζοντας καπνούς- τά δυό του αυτιά
στόν άνεμο μέ μιας δλόρθα στήνειάστροπελέκι ή κάθε του ματιά.

ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡϊΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
15 ’Ιουλίου.— Ή ΈφημερΙς τής Κυβερνήαεως έκ Βιέννης, έδημοσίευσεν ώς έξής τήν κήρυξιν τοΰ Αύστροαερβικοϋ πολέμου.

«’Επειδή ή Βασιλική Κυβέρνησις τής Σερβίας δέν
» άπήντησεν ίκανοποιητικώς είς τήν διακοίνωσιν, ήτις
» τή εΐχεν έπιδοθή τήν 23ην Ιουλίου (ν. ή·) 1914 διά
» τοΰ υπουργείου τών 'Εξωτερικών τής Αύστροουγγα» ρίας είς Βελιγράδιον, ή Καισαροβασιλική Κυβέρνη» σις εύρίσκεται είς τήν ανάγκην δποις μεριμνήση ή
»Ιδία πρός διαφύλαξιν τών δικαιωμάτων καί συμφε» ρόντων της καί νά καταφυγή πρός τοΰτο είς τήν δύ» ναμιν τών οπλών.
» Ή Αυστροουγγαρία θεωρεί έαυτήν άπό τής στιγ» μής ταύτης έν έμπολέμφ καταστάσει πρός τήν Σερ» βίαν.
Κόμης ΜΠΕΡΧΤΟΛΔ».
Είς τό Βερολΐνον ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος έξέδωκε
τήν έξής προκήρυξιν :
«Πρός τόν στρατόν.ξηράς καί θαλάσσης,
Μετά περίοδον 43 έτών ειρήνης, καλώ τάς ένοπλους
δυνάμεις τής Γερμανίας είς πόλεμον. Είνε ανάγκη ή
άμυνα τοΰ ίερωτέρου άγαθοΰ, τής πατρίδος, τής οι
κιακής εστίας καί τής αδίκου έπιθέσεως τής δθενδήποτε προερχομένης- Ή έκτακτος κατάστασις, δ δύσκο
λος άγων, άπαιτοΰν μεγάλας θυσίας. ’Έχω πεποίθησιν,
δτι τό άρχαϊον πολεμικόν πνεΰμα ζή άκόμη παρά τφ
Γερμανικφ λαώ, τό άρχαϊον έκεϊνο στρατιωτικόν πνεΰ
μα, τό όποιον προσβάλλει τόν έχθρόν δπου τόν εϋρη
καί άντί πάσης θυσίας καί τό δποϊον πάντοτε υπήρξε
μέχρι τοΰδε δ τρόμος καί ό φόβος τών έχθρών μας.
Πέποιθα είς υμάς, Γερμανοί στρατιώται. Εις έκαστον
έξ υμών ύφίσταται διάπυρος καί άκλόνητος ή θέσις τής
νίκης. “Εκαστος έξ υμών άς άποθνήσκη έν άνάγκη
ώς ήρως. Σκεφθήτε τό μέγα καί ένδοξον ήμών παρελ
θόν. Σκεφθήτε δτι εΐσθε Γερμανοί καί δτι δ Θεός σάς
βοηθεϊ.»
*0 Φραγκίσκος ’Ιωσήφ έξέδωκε προκήρυξιν, ή δποία
λέγει:
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«Ή μαύρη ουρά του τόν αγέρα δέρνειμέ τό χλημίντρισμά του τό βαρύ
γύρω - τριγύρω τά κοράκια φέρνει
και μόνο εσένα τώρα καρτερεί.
«Σκάβει μέ τ’ ανυπόμονο ποδάρι
τή γή, τό πέταλο σπιθοβολα.
Θωρεΐς ; δέν τοΰχω βάλει χαλινάρι,
τό χαλινάρι δέ φελφ«Τά πέταλά του τάχω φαρμακέψει
μέ γάλα τής οχιάς φαρμακερόδπου πατήση, ή γή θέ νά στερέψη
γιά χρόνια, γιά καιρό.
«Πήγαινε- καί στο δρόμο ποΰ θά πάρης
μή σπλαχνιστής γέρους καί βρέφη, μή !>
Καί νά, καβαλλικεύει δ καβαλλάρης
καί ξεκινφ μ, άκράτητην δρμή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

«Οι υπήκοοι δλων μου τών λαών προστρέχουν μετ’
ένθουσιασμοΰ ύπό τά δπλα. "Εκαστος τών στρατιωτών
μου γνωρίζει, δτι όφείλομεν νά άποκρούσωμεν έπαισχύντους έπιθέσεις καί νά πολεμήσοιμεν ύπέρ μιάς ύποθέσεως δικαίας, έν όμοφώνφ συνεργασίφ μέ τόν ένδο
ξον ήμών σύμμαχον. Ένθυμηθήτε τούς πατέρας μας,
οί όποιοι είς πολυαρίθμους μάχας έκράτησαν ύψηλα
τάς σημαίας των καί τάς έφερον νικηφόρους είς τήν
μάχην. Μιμηθήτε τους είς τήν άνδρείαν καί τήν άντίστασιν. Δείξατε είς τους έχθρούς τί δύνανται νά κά
μουν οί λαοί μου, οί πλήρεις θερμού έρωτος ύπέρ τής
πατρίδος καί ηνωμένοι μεταξύ των. Είθε δ Θεός νά
σάς όδηγήση είς τήν νίκην καί είς τήν δόξαν!»

Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου ’Αλβέρτος άνεχώρησε διά
τό θέατρον τών πολεμικών έπιχειρήσεων άπό τής πρώ
της ήμέρας. Άναχωρών είπε :
«Θέλω έγώ δ ίδιος νά δδηγήσω τόν στρατόν μου
δπως διαφιλονεικήση πρός τόν έχθρόν έκάστην σπι
θαμήν τοΰ έδάφους μου, δσον τρομεραί καί άν είνε
αί έπιδραμοΰσαι δυνάμεις, δσον φοβεραί καί αν θά
είνε αί θυσίαι, τάς όποιας ή άντίστασις ήμών δύναται νά προκαλέση. Τό διοικεΐν έν παρομοίαις περιστάσεσιν είνε προνόμιον δι’ ένα μονάρχην πατριώ
την καί έγώ είμαι άληθώς ευτυχής καί ύπερήφανος,
δτι θά δυνηθώ νά τό κάμω.»
Έπί πλέον δ ’Αλβέρτος, άναχωρών διά τά σύνορα,
άπηύθυνε πρός τόν στρατόν μίαν προκήρυξιν, έχουσαν οΰτω :
«Χωρίς τή|ν έλαχίστην πρόκλησιν έκ μέρους ή
μών, είς γείτων, άλαζών έπί τή δυνάμει του, έσχισε
συνθήκας, αί δποΐαι φέρουν τήν ύπογραφήν του, καί
παρεβίασε τά έδάφη τών πατέρων μας, διότι ήρνήθημεν νά κηλιδώσωμεν τήν τιμήν μας. Ό κόσμος
θαυμάζει τήν νομιμόφρονα στάσιν μας- Ή ύπόληψίς του καί δ σεβασμός του ας σάς παρηγορήσουν !
Βλέπον τήν άνεξαρτησίαν του άπειλουμένην τό έθνος
κατελήφθη ύπό συγκινήσεως, τά δέ τέκνα του έδραμον είς τά σύνορα.
’Ανδρείοι στρατιώται, σάς χαιρετώ έξ ονόματος
τοΰ Βελγίου ! Θά θριαμβεύσητε, διότι εΐσθε δύναμις
τεθεϊσα ύπό τήν ύπηρεσίαν τοΰ δικαίου 1 Δόξα είς
ύμάς, στρατιώται τής έλευθερίας καί ύπερασπισταί
τών άπειληθεισών εστιών σας.»
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λαμβάνουν τήν νησίδα “Αλανδ έν τη Βαλτική.—Τό Γερμα
νικόν εΰδρομον «Μπρεσλάου» βομβαρδίζει τήν Βόννην, ένφ
τό «Γκαϊμπεν» βομβαρδίζει τήν Φιλιππβίλ.
23 ’Ιουλίου.—■ Τό Βέλγιον καλεϊ τήν Γαλλίαν είς βοή
θειαν πρός προστασίαν τοΰ έδάφους του.—Τό «Γκαϊμπεν»
καί τό «Μπρεσλάου», καταδιωκόμενα ύπό τού ’Αγγλικού
στόλου τής Μεσογείου, καταφεύγουν είς τήν Μεσσήνην.
24 ’Ιουλίου——Τά Γερμανικά καταδρομικά φεύγουν έκ
Μεσσήνης πρός τό Ίόνιον.—Ή Αύστρία κηρύττει τόν πόζ.εμον κατά τής Ρωσσίας.—Δύο συντάγματα τού Αύστριακοΰ στρατού άπωθούνται παρά τήν Σεμένδριαν.—Ή Γερ
μανική εισβολή είς Βέλγιον συναντφ πείσμονα άντίστασιν.
— Ή Λιέγη άντέχει.—Ή Σερβία κηρύττει τόν πόλεμον
κατά τής Γερμανίας.
25 ’Ιουλίου.—'Ο ’Αγγλικός στόλος έμφανίζεται είς τήν
Αδριατικήν.·—Τό ’Αγγλικόν εΰδρομον «’Αμφίων» βυθίζε
ται προσκροΰσαν έπί τορπίλλης.—Δύο Γερμανικά πολεμικά
βυθίζονται έν τφ Άτλαντικφ. — Τό Μαυροβούνιον κηρύτ
τει τόν πόλεμον κατά τής Αύστρίας.
26 ’Ιουλίου.—'II άντίστασις τής Λιέγης έξακολουθεϊ._
'Εκατόν χιλιάδές “Αγγλοι άποβιβάζονται μεταξύ Καλοί
καί Όστάνδης διά νά ενωθούν είς Ναμύρ μετά τών Γάλ
λων καί Βέλγων.—ΟΙ Αύστριακοί διά τοΰ Τυρόλου προ
χωρούν πρός τήν Βασιλείαν.—ΟΙ Σέρβοι εισβάλλουν είς
Βοσνίαν.—Είς Γερμανικόν τελεσίγραφον ή Πορτογαλλία
δηλοϊ δτι θά σύμπραξη άνευ δρων μετά τής ’Αγγλίας.—
Εισβολή τών Γάλλων εις τό Άλτκίρς καί τήν Μιλούζ.—
Τό Τογκό έπί τής Χρυσής ’Ακτής καταλαμβάνεται ύπό
τών “Αγγλων.
27 ’Ιουλίου.—'Ο λιμήν τού Άντιβάρεως βομβαρδίζεται.
—Οί Ρώσσοι εισβάλλουν είς τήν Στυρίαν.

Ενδιαφέρον έν τφ μέσφ τοΰ χάους, τό δποϊο·. 'S ·
ούργησε τό πλήθος τών αντιφατικών ειδήσεων περί τοϋ
πολέμου, είνε τό έξης χρονολογικόν ήμερολόγιον, άναφέρον, έξηκριβωμένα κατά σειράν τά διάφορα γεγονότα:
10 ’Ιουλίου.— Ή Αυστρία έπεδίδει πρός τήν Σερβίαν
τό απειλητικόν Τελεσίγραφον αυτής διά τήν τραγφδίαν
τοΰ Σεραγιέβού.
12 ’Ιουλίου.— Ή Σερβία άποδέχεται σημεΐά τινα τοΰ
Αυστριακού τελεσιγράφου, άλλ’ άποκρούει τά θίγοντα τήν
άξιοπρέπειαν αύτής καί τά κυριαρχικά δικαιώματα.—Ή
άπάνησις τής Σερβίας κρίνεται ανεπαρκής έν Βιέννη.—
Διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τών δύο
Κρατών.
13 ’Ιουλίου.— Κινητοποίησις έν Αύστρίφ κατά τής Σερ
βίας.—Γενική κινητοποίησις έν Σερβίρ.—Μερική κινητοποίησις τοΰ Ρωσσικοΰ στρατού.
14 ’Ιουλίου.—Ό κ. Σαζάνωφ δηλοϊ πρός τάς Μεγ.
Δυνάμεις, δτι ή Ρωσσία δέν είνε δυνατόν νά μείνη άδιά·
φορο; διά τήν τύχην τής Σερβίας.—Συγκεντρώσεις τού
’Αγγλικού, Γερμανικού καί Γαλλικού στόλου.— Ό σερ
Έδ. Γκρέυ προτείνει μεσολάβησιν τών μή ένδιαφερομένων Δυνάμεων.
15 ’Ιουλίου.— Ή Αυστρία κηρύττει τόν πόλεμον κατά
τής Σερβίας.
16 ’Ιουλίου.—Μερικέ) Ρωσσική κινητοποίησις πρός τά
σύνορα τής Αύστρίας.—Ή πρότασις τοΰ σερ “Εδ. Γκρέυ
δέν γίνεται δεκτή.—Ή Αύστρία κινητοποιεί πρός τά Ρωσσικά σύνορα.—“Εναρξις εχθροπραξιών μεταξύ Αύστρίας
καί Σερβίας.-—-ΟΙ Σέρβοι καταστρέφουν τήν γέφυραν τοΰ
Δουνάβεως.— Ό Κάϊζερ ύποδεικνύει είς τόν Τσάρον νά
σταματήση τήν κινητοποίησιν πρός τά Αυστριακά σύνορα.
1
'7 ’Ιουλίου.—ΑΙ Κάτω-Χώραι δηλοΰσιν ουδετερότητα.
Έδημοσιεύθησαν τόν μήνα αυτόν καί τά αποτελέσματα
—Ό Αυστριακός στρατός άρχίζει τόν βομβαρδισμόν τοΰ
τοΰ έπαναληφθέντος ποιητικού διαγωνισμού διά τήν σύνΒελιγραδιού. ·
Οεσιν τών πολεμικών ασμάτων.
18 ’Ιουλίου.— Γενική κινητοποίησις έν Ρωσσίφ___ Ή
Κατά τόν διαγωνισμόν αύτόν ύπεβλήθησαν 450 ποιήΓερμανία κηρύττει κατάστασιν «απειλής πολέμου».— Γε
ματα άνήκοντα είς 215 αποστολείς. Έκ τούτων ή έπιτρονική κινητοποίησις έν Αύστρίρ.— Κινητοποίησις έν Βελ··
πή έβράβευσεν έπτά, καί έπήνεσε δέκα τρία.
γίφ καί Όλλανδίφ.— Γενική κινητοποίησις έν Γαλλίρ.—
Οί βραβευθέντες είνε οί έξής:
Βομβαρδισμός τοΰ Βελιγραδιού. — ΟΙ Ρώσσοι άνατινάσΝ. ΜΪΙΑΡΑΚΛΗ τού ύπ’ άριθ. 1 Θουρίου ύπό τόν
βυυν μίαν γέφυραν έπί Αυστριακού έδάφους.—Ή Βουλγα
τίτλον «Θούρισν Στρατού».
ρία καί ή 'Ισπανία δηλοΰν ουδετερότητα. — Ή 'Ελβετία
ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ τού ύπ’ άριθ. 100 ύπό τόν
προβαίνει είς κινητοποίησιν.
τίτλον «Θούριον».
19 ’Ιουλίου.— Ειρηνευτική παρέμβασις τοΰ Κάϊζερ καί
ΕΛΕΝΗ Μ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ τοΰ ύπ’ άριθ. 165 έπινιτοΰ Βασιλέώς τής ’Αγγλίας---- 'Η Γερμανία κηρύττει τόν
κείου ύπό τόν τίτλον «'Ο Μαρμαρωμένος Βασιληάς».
πόλεμον κατά τής Ρωσσίας.—Ή Νορβηγία δηλοϊ ουδετε
ΔΑΝΑΟΣ τοΰ ύπ’ άριθ. 88 Θουρίου Ναύτου ύπό τόν
ρότητα.— Πρώται συγκρούσεις εις τά Γαλλογερμανικά καί
τίτλον «Στά κανόνια».
τά Ρωσσογερμανικά σύνορα. Ή Τουρκία δηλοϊ ουδετερό
ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ τού ύπ
*
άριθ. 38 άσμα
τητα.—ΟΙ Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Λουξεμβοΰργον.—
τος αναψυχής στρατιώτου ύπό τόν τίτλον «“Ασμα άναψυΚήρυξις τοΰ στρατιωτικού νόμου έν Γαλλίρ καί ’Αλγερίφ.
χης»·
20 ’Ιουλίου.— 'Η ’Αγγλική Κυβέρνησις έρωτρ τήν Γαλ
ΔΑΝΑΟΣ τοΰ ύπ’ άριθ. 166 ύπό τόν τίτλον «Στό χορ
λίαν καί τήν Γερμανίαν αν έν περιπτώσει ρήξεως θά σέβατάρι» καί τήν
σθώσι τήν ούδετερότητα τοΰ Βελγίου.—Ή Γαλλία άπανιά
ΜΑΡΙΑΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ τοΰ ύπ
*
άριθ. 148 ά
κάτάφατικώς.—Ή Γερμανία κρύπτεται δπισθεν στρατηγι
σματος άναψυχής ναύτου ύπό τόν τίτλον «“Εγια μόλα».
κών άναγκών καί άπαντά δι’ ύπεκφυγών.—Ή ’Αγγλία τάσ
'Η κριτική ’Επιτροπή άπετελεϊτο άπό τόν βασιλόπαιδα
σει ολίγων ωρών προθεσμίαν εις τήν Γερμανίαν διά νά δηΝικόλαόι, πρόεδρον, καί τούς κ. κ. “Αννινον, Άποστολίδην,
λώση δτι θά σεβασθή τήν ακεραιότητα τοΰ Βελγίου.
Κόυρτίδην, Τσοκόπουλον καί Δαμβέργην μέλη.
21 Ίόυλίου.— Ή ’Αγγλία κινητοποιεί κατά ξηράν καί
Δημοσιεύομεν δύο έκ τών βραβευθέντων ποιημάτων.
κάτά θάλασσαν.—'Η Γερμανία ζητεί νά διέλθη διά Βελγι
κού έδάφούς.—Τό Βέλγιον άρνεϊται.—Ή Γερμανία κηρύτ
ΘΟΥΡΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
τει τόν πόλεμον κατά τής Γαλλίας.—Ή Γερμανία άπαντά
άνεπαρκώς είς τήν ’Αγγλικήν άξίωσιν.
Ή λόγχη μου έχει άνάψει
22 ’Ιουλίου.—Ή ’Ιταλία δηλοϊ ουδετερότητα.—ΟΙ Γερ
καί άστράφτει άπό ψυχή...
μανοί εισβάλλουν είς τό Βέλγιον καί έπιτίθενται κατά τής
“Ακου! Ή φωνή τοΰ Γένους
Λιέγης.—Ή ’Αγγλία κηρύττει τόν πόλεμον κατά τής Γερ
Σάν πέλαγος ήχεί.
μάνιας.—Ή Τουρκία κλείει τά Δαρδανέλλια.—Γερμανικόν
Μοΰ γνέφει δ Βασιληάς μου
καταδρομικόν βομβαρδίζει τό Λιμπάου.—ΟΙ Γερμνοί κατα
στ’ άλογο ορθός, λαμπρός...

0 MQHIIIOI TQMTOAEIBlKftN ΑΣΝΙΑΤΑΝ

'Ο Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ
Γιά μάς, γιά τά παιδιά μας,
γιά τήν Ελλάδα, έμπρός !

Χαρά ’στον πού χυμίζη, γεράκι όρμητικό
Καί νικητήρια κράξη σέ πρόχωμα έχθρικό
Στής φλόγας τό μεθύσι, στών κανονιών τή βοή
Χίλιες ζωές θά ζήση, άφίνοντας μιά ζωή.
Τής νειότης τών 'Ελλήνων ή θύελλα σάν κιν$
Τί χαμηλά είν’ τά ύψη, τί κάμποι τά βουνά !
Σέ τέτοια ορμή προσμένω τή νέα μου τήν καρδια
Νά τήνε κάψης τού “Εθνους άθάνατη φωτιά !
Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Τής λευθεριάς έσήμανεν ή ώρα
Γλυκά μοσχοβολάει ή χώρα
Στό μάρμαρο ή ψυχή ξυπνά ’
Τοΰ Κωνσταντίνου Βασιληά.

«’Εμπρός,
«Στή νίκη
«Έμπρός
«Γρήγορα,

φωνάζει Έμπρός όρμάτε»
γρήγορα πετάτε»
μ’ ολόχαρη καρδιά»
βιάζομαι, παιδιά».

Καί βιάζεται γιατί προσμένει
Ή Πόλη του ή σκλαβωμένη
Καί καρτερεί κι’ 'Αγιά Σόφιά
Νά τής σημάντ) Λευθεριά.

' Τά βραβευθέντα ποιήματα παρεδόθησαν ήδη πρός Έλ
ληνας συνθέτας δπως τονισθώσι καταλλήλως, δια τόν
-σκοπόν δι’ δν προορίζονται.
Μετά τήν παράδοσιν τών μελοποιούμενων πλέον άσμάτων θά τελεσθή κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον ή Νοέμ
βριον μεγάλη έορτή, είς ήν θ’ άναγνωσθη η εκθεσις τής
κριτικής έπιτροπής καί θά ψαλώσιν ύπό χορωδίας τα νεα
πολεμικά άσματα.

Ό Μ. Λούξ Νικόλαος
’Αρχιστράτηγος τών Ρωσσικών στρατευμάτων

ΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΩΡΕΣ
'Ο ’Ιωάννης Ζωρές μία προσωπικότης τοΰ Σοσιαλιστι
κού Κόμματος έδολοφονήθη έν Γαλλίρ. 'Ο ’Ιωάννης Ζω
ρές άνήκε θεωρητικώς μάλλον είς τός Σοσιαλιστικός άρχάς τών Γερμανών κοινωνιστών ών προΐστατο δ Κάρολος
Μάρξ. Ή μορφή τοΰ Γερμανικοΰ σοσιαλισμού άνεπτύχθη
πλειότερον.έν Γαλλόρ έν τή δποίρ αί έργατικαί τάξεις κατά
τήν μεγαλειτέραν αύτών μερίδα θεωρούν ώς άναγκαίαν
τήν κατάργησιν πόσης κυβερνήσεως καί τήν άνακήρυξιν
τής αναρχίας. 'Ο Ζωρές βεβαίοις δέν ήκολούθησεν απολύ
τως τάς άρχάς γαύτας, μάλιστα αί άρχαί αύτοΰ ήσαν τό
σον ίδεαλιστικαί, Άστε δεν δύναται τις έκ τών συγγραμ
μάτων του νά σνναγάγη τήν πραγματικήν βάσιν τοΰ συστή
ματος του. “Αλλως τε δύναται τις νά είπρ δτι είς τά συγ
γράμματα αύτοΰ ήείς τάς αγορεύσεις ένώπιον τής Βουλής
καί έκτος αύτής άνεπτύχθησαν πλήρεις αί άρχαί αύτοΰ, αΐτινες κυρίως έτεινον είς τήν ενωσιν δλων τών Σοσιαλι
στών τοΰ κόσμου, δι’ ής θά καθίστατο δυνατή ή έπικράτηοις φιλειρηνικών καί χριστιανικών αρχών, ούχί ώς θρή
σκευμα, άλλ’ ώς κοινωνικόν καθεστώς.
'Ο ’Ιωάννης Ζωρές ήτο ακμαίος άκόμη άνήρ καί δέν
είχε φθάσει είς τό τέρμα τοΰ σταδίου αύτοΰ. Μόλις ήγε τό
55ον έτος αύτοΰ. Ήτο υιός τοΰ ναυάρχου Κωνστάν Ζω
ρές. Έγεννηθη έν Κάστρη καί είς τήν γενέθλιον πόλιν διήνυσε τάς σπουδάς αύτοΰ, δεκαεπταετής δέ μετέβη είς Παρισίους, δπως συμπληρώση αύτάς. Άκολουθησας μαθήμα
τα είς τό Λύκειον Λουδοβίκου τοΰ Μεγάλου, εισήλθεν εις
τήν Έ κ ό λ Ν ο ρ μ ά λ ώς πρώτος μαθητής καί έξήλθεν αύτής κατά τό 1881. ’Αμέσως έδίδαξε φιλοσοφίαν έπι
διετίαν είς τό Λύκειον “Αλμπι, κατόπιν δέ φιλολογίαν εις
τήν σχολήν τής Τουλούζης. Κατά το 1885 έξελεγη βου
λευτής τοΰ διαμερίσματος τοΰ Τάρυ, παρεκαθισεν είς τήν
αριστερόν πτέρυγα καί έλαβε μέρος είς πλειστας συζητή
σεις. Ή άποτυχία αύτοΰ κατά τάς έκλογάς τοΰ 1899, τόν
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ώδήγησεν είς τήν φιλοσοφικήν Σχολήν τής Τουλούζης, δδπου παρέμεινε διδάσκων συμπληρωματικόν μάδημα φιλο
λογίας. Κατά τάς γενικάς έκλογάς τοϋ 1899 έξελέγη έκ
νέου μέ πρόγραμμα έντελώς σοσιαλιστικόν.
Είς τήν Γαλλικήν Βουλήν ό Ζωρές άνέπτυξεν δλην τήν
δύναμιν τής ρητορικής του ή όποια είνε ζήτημα έάν έχει

εφάμιλλου άλλον εις τό ΓαλλικόνΚοινοβούλιον.Καΐ δμως
αία σφαίρα δολοφόνων έπέπρωτο νά διακόψη μίαν ζωήν
τόσο μεγάλην, τόσο ύπέροχον. 'Ο δολοφόνος ονομάζεται
Γαούλ Βιλαίν γεννηθείς εις Πίλην τό 1885. Ή μήτηρ του
άπό πολλών ετών εύρίσκεται εις φρενοκομεϊον.
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΖΕ
Παρά τοϋ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου άνηγγέλθη εις τό ύπουργείον τής Παιδείας ό θάνατος τού
διάσημου άρχαιολόγου Κόντζε, δστις έπί μακράν σειράν
έτών διηύθυνε ώς γραμματεϋς τοΰ έν Βερολίνφ ’Ινστιτού
του, ολόκληρον τήν Γερμανικήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν.
Ή έπιτυχία τής άνασκαφής τής Περγάμου σχεδόν άποκλειστικώς ε’ις τάς ένεργείας αύτοΰ όφείλεται. Πρό δύο
μηνών άκόμη, μολονότι ύπερογδοηκοντούτης, είργάζετο,
ακμαιότατος, έν τφ Μουσείφ ήμών ένταΰθα εις συμπλήρωσιν τής έκδόσεως τοΰ μεγάλου έργου τών έπιτυμδίων
’Αττικών αναγλύφων, εις τό όποιον άπό πολλών έτών είχεν άφοσιωθή. 'Ο κ. υπουργός τής Δημ. Έκπαιδεύσεως,
διά θερμού τηλεγραφήματος, συνελυπήθη τό ’Αρχαιολογι
κόν Ίνστιτοϋτον έν Βερολίνφ διά τόν θάνατον τοΰ τοσοΰτον διακεκριμένου μέλους αύτοΰ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΥ
Καί ένας άλλος άκόμη σοφός άπέθανε. 'Ο Γεώργιος
Περρΰ. 'Υψηλόν παράδειγμα τελειότητας 6ίου πνευματι
κού θά παραμείνη ό βίος τοΰ Περρΰ. Μετά τάς διδακτο
ρικός του εξετάσεις έστάλη εις τάς ’Αθήνας, ώς έταΐρος
τής Γαλλικής αρχαιολογικής Σχολής. Είς τήν κατ’ έξοχήν πόλιν τής κλασικής άρχαιότητος εύρε τά Ιδεώδη τοΰ
βίου του, τήν αγάπην πρός τήν Ιδέαν τοΰ 'Ελληνισμού, ή
οποία τοΰ ένέπνευσε καί αγάπην ένθουσιώδη πρός τήν
νέαν 'Ελλάδα. Έ.τανελθών είς τήν Γαλλίαν διωρίσθη κα
θηγητής, διευθυντής Λυκείων. Άλλ’ ό πόθος πρός τάς
αρχαιολογικός μελέτας καί έξερεννήσεις ήτο άκοίμητος
είς τήν ψυχήν του. Γονιμωτάτην αρχαιολογικήν .έξερεύνησιν έπεχείρησε τό 1861 είς τήν Μ. ’Ασίαν, έπανειλημμένως δ’ έπεσκέφθη τήν 'Ελλάδα. Συγγραφαί άλλεπάλληλοι, άναφερόμεναι εις τήν κλασικήν αρχαιολογίαν καί τέ
χνην, καί μάλιστα τήν Ελληνικήν, είς τόν άρχαϊον δημό
σιον βίον καί τήν 'Ελληνικήν λογοτεχνίαν, ήνοιξαν είς
αύτόν τόν δρόμον εις τό Γαλλικόν Πανεπιστήμιον, καί κα
τόπιν εις τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιγραφών καί Γραμμά
των, τής όποιας έξελέγη μέλος τό 1874. "Επειτα έπί ε’κοσιν έτη διετέλεσε διευθυντής τής ένδόξου Άνωτάτης
Έκόλ Νορμάλ, δτε δέ άπεχώρησεν άπό τήν διεύθυνσιν αύτής ύψώθη εις τό ΰψιστον φιλολογικόν άξίωμα τοΰ ισο
βίου γραμματέως τής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών καί
Γ ραμμάτων.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΛΕΜΑΙΤΡ
Άπέθανε ένας άπό τούς «αντιπροσωπευτικούς τύπους»
τής συγχρόνου Γαλλίας, ό ακαδημαϊκός ’Ιούλιος Αεμαιτρ.
Πνεύμα γοητευτικού σκεπτικισμού, άνοικτόν είς ολα τά
νέα πράγματα, ό άποθανών λογογράφος μαζύ μέ τόν Άατόλ Φράνς ύπήρξεν δ δημιουργός τής λεγομένης «κριτι
κής τών έντυπώσεων», ή όποια τόσον έτάραξε τά νεΰρα
τοΰ μακαρίτου Μπρυνετιέρ, τού συστηματικού κριτικού καί
συγγραφέως τοΰ περιλαλήτου βιβλίου διά τήν έν Γαλλίρ
λυρικήν ποίησιν καί τής μονογραφίας διά τόν Μπαλζάκ.
Οί τόμοι τών «Συγχρόνων», δπου ό ’Ιούλιος Λεμαίτρ όμιλεΐ περί τών ποιητών καί τών συγγραφέων τής έποχής του
περιέχουν έξαισίας σελίδας γοητευτικής άναλύσεως.
Άλλά καί ώς δραματικός καί ώς άφηγητής δ Λεμαίτρ υ
πήρξε μέχρι τής χθές έξαιρετικός, τό δέ τελευταΐόν του
βιβλίον τό «Γήρας τής 'Ελένης» έκρίθη εύφημότατα άπό
τήν Γαλλικήν κριτικήν.
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Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔβΕ ΝΙΚΑΚΗ
Πραγματικήν μουσικήν άπόλαυσιν έχασαν δσοι δέν παρευρέθησαν είς τήν έν τφ μεγάλφ ξενοδοχείφ τής Κηφισιάς δοθεϊσαν έσπερίδα τής δεσποινίδας Νικάκη βιολινιστρίας.
Ή έσπερίς, τεθεϊσα ύπό τήν προστασίαν τής A. Υ. τής
πριγκηπίσσης 'Ελένης, έσχεν έπιτυχίαν άπό τάς σπανίας,
καί ύπό έποψιν συγκεντρώσεως, άλλ’ ίδίρι ύπό έποψιν έκτελέσεως.
"Ολη ή έν Κηφισιφ παραθερίζουσα έκλεκτή μερίς τής
Αθηναϊκής κοινωνίας καί πολλοί έπίτηδες άνελθόντες έξ
Αθηνών έπλήρωσαν ενωρίς τήν κομψήν αίθουσαν τοΰ ξε
νοδοχείου.
Τήν έσπερίδα έτίμησεν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς μετά τής
Βασιλόπαινδος Ελένης καί οι πρίγκηπες Νικόλαος καί 'Ε
λένη.
Τό πρόγραμμα ποικιλώτατον: Μένδελσον, Μπάχ, Ρίες,
Βιεβιάφσκη, Σαραζάτ, Παγανίνι. Ή δεσποινίς Μαριέττα
Νικάκη, συνοδευομένη έπί κλειδοκυμβάλου παρά τοΰ κ.
Τιμ. Ξανθοπούλου, άνεδείχθη
βιολινίστρια υπέροχος, ή
οποία μέ τήν τέχνην της θά τίμηση τήν πατρίδα της.
Κατά τήν έσπερίδα ή Α.Μ. ό Βασιλεύς συνεχάρη μέ
προφανή εύχαρίστησιν τήν καλλιτέχνιδα, μεθ
*
ής συνωμίλησεν έπ’ άρκετόν. 'Ωσαύτως συνεχάρησαν τήν καλλιτέχνιδα καί οί λοιποί πρίγκηπες, ιδιαιτέρως ♦’ έξέφρασε τήν
χαράν της διά τήν έπιτυχίαν τής έσπερίδος ή A. Υ. ή
πριγκήπισσα .Ελένη τοΰ Νικολάου.
Η Δις ΛΟΥΖΗ
’Εφέτος έτιμήθη μέ τό Άβερώφειον βραβείον τοϋ Πο
λυτεχνείου ή Δίς "Αννα Λούζη. 'Η Δίς Λούζη μαθήτρια τοΰ
κ. Ροϊλοΰ τής τελευταίας τάξεως τοϋ Πολυτεχνείου έζωγράφισε τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Είς τό έργον αύτό
ή νεαρά ζωγράφος άπέδωκε τόσην δύναμιν, τόσην ζωήν,
μέ τόσην τέχνην, ώστε δικαίως έπέσυρε δχι μόνον τήν
προσοχήν τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου τοΰ Πολυτεχνείου,
άλλά έθεωρήθη άξιον, νά λάβη τό Άβερώφειον βραβείον.

Ή «Ελληνική ’Επιθεώρησις» συγχαίρει έγκαρδίως
τήν νεαράν 'Ελληνίδα καλλιτέχνιδα δεσποινίδα Λούζη, ή
οποία ήρχισε τό ώραίον στάδιόν της ύπό τόσον καλούς
οιωνούς διά τό καλλιτεχνικόν της μέλλον.

0ΕΑΤΡΪΚΗ Επιθεώρησις
Καθ’ δλον τόν ’Ιούλιον δέν παρεστάθησαν πρωτότυπα
έργα είς τά Αθηναϊκά θέατρα, ή πολύ ολίγα. Άλλως τε
ή Πανευρωπαϊκή κρίσις, ή όποια θά δημιουργηθή μέ τόν
πόλεμον, δέν είνε δυνατόν παρά νά έπηρεάση καί τό 'Ελ
ληνικόν θέατρον, καί ίσως άργότερον νά καταστήση δύσκολον καί αυτήν τήν ζωήν του. Έν τούτοις μέχρι σήμερον
αί παραστάσεις εξακολουθούν Είς τά θέατρα Κυβέλης, Μαρίκας Κοτοπούλη καί Συντάγματος παίζουν ώς έπί τό πλευ

στόν μεταφράσεις καί τά Παναθήναια.
'Ωραία ήτο ή κωμφδία, ή όποια έδόΰη άπό τοΰ θεάτρου
Λεπενιώτη «Ή θεία μου άπό τό Οΰμφλερ». Τό ώραίον αυτό
έργον τοΰ Γκαβόλ έχει μεγάλην έπιτυχίαν είς τό Παρίσι,
δπου παίζεται άπό τάς άρχάς Μαρτίου εις σειράν παρα
στάσεων. Ό κ. Λεπενιώτης καί ή κ. Καλογερικού, καθώς
καί δλοι οί ήθοποιοί, έπαιξαν έξαιρετικώς ώραία τήν πρω
τότυπον αυτήν κωμφδίαν, ή οποία ξεφεύγει άπό τόν κύ
κλον τών γνωστών καί τετριμμένατν. ’Επίσης ή φάρσα τό
«Μωρό μου» έκράτησεν πολλάς έσπέρας εις τό πρόγραμμα
τών δύο θεάτρων μας τής Κυβέλης καί τής Νέας Σκηνής·
Είνε καί αυτό ένα έργον όλίγον χονδροκομμένον, άλλα
πολύ εΰθυμον, ώστε νά περνά κανείς μίαν ώραίαν βραδυαν
παρακολουθών αύτό είτε είς τό έν είτε είς τό άλλο θέατρον
μας.
'Ο θίασος τοΰ κ. Λεπενιώτη άνέβασεν τό βραβευθέν έρ
γον τοΰ κ. Βουτιερίδου «ΟΙ Έλευθερωταί». Ή έντύπωσι»

έκ τής διδασκαλίας ύπήρξεν άρκετά καλή καί ό συγγραφεύς έχειροκροτήθη ζωηρότατα.
Είς τό θέατρον Συντάγματος έδόθη ή φάρσα τοΰ κ.
Άντωνοπούλου. «Ή Κυρία Δέχεται». Τό έργον ήρεσε πολύ,
ιδίως ό ρόλος τοΰ κ. Πλέσσα, ό όποιος ένδεδυμένος γυ
ναικεία δημιουργεί τό πρόσοιπον νεαρός κόρης.
Είς τό θέατρον Άλάμπρα έδόθησαν τά «Ξεφαντώματα»
τοΰ κ. Σκίπη. Τό έργον, τό οποίον όλίγον έλλειψε νά τού
στοιχίση τήν ζωήν. Ή έπιθεώρησις τοΰ συμπαθούς ποιητού γραμμένη είς τόν γνωστόν τύπον τών ’Επιθεωρήσεων,
ακούεται πολύ ευχαρίστως διότι έχει καί σάτυραν καί πνεύ
μα. ΟΙ ήθοποιοί τής Άλάμπρας έπα.ξαν φιλοτίμως τό έρ
γον τοΰ κ, Σκίπη, τό όποιον έως τώρα έχει σημειώσει μα
κράν σειράν παραστάσεων.
,
Είς τό «Πανελλήνιον» παίζει κάθε βράδυ ή 'Ελληνική

όπερέττα. Τό εργον τοϋ κ· Σακελλαρίδου «Στα Παρα
πήγματα» προσελκύει τόν περισσότερον κόσμον. Τό λιμ
πρέτο του ευφυέστατο, ή μουσική του εύθυμος καί πεταχτή
τού έδωσε αυτήν τήν έπιτυχίαν σπανίαν διά Ελληνικήν

δπερέτταν. Έπίσης ήρεσε καί ή μουσική τής Σσύζης.
Τό λιμπρέττο τό μετέφρασεν ό κ. Μάρκελλος.
--------- ---------------------
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ΞΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ
Mia παράστασή «ή? ΓαλΙιχήί χαμαώΐας
Ή Γαλλική Κωμφδία άπεφάσισε νά συνέχιση τάς παρα
στάσεις αυτής καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, ώς
είχε συμβή καί κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον τού
1870. Είς τήν άπόφασιν ταύτην κατέληξε, καίτοι πολλοί
ήθοποιοί της άνεχώρησαν είς τά σύνορα, αυτός δέ ό γενι
κός διαχειριστής κ. Καρρέ μετέβη είς τήν θέσιν του ώς
συνταγματάρχης πρώτον μέν ίνα ένισχύση τό φρόνημα
τών Παρισινών καί δεύτερον ΐνα βοηθήση ύλικώς τάς οι
κογένειας τών μαχητών έταίρων αυτής.
Τήν έσπέραν τής τελευταίας Κυριακής έπαίχθη έκτος
τοΰ συνήθους προγράμματος καί τό μονόπρακτον δράμα
«1807» πλήρες πολεμικών έπεισοδίων. Οί θεαταί δμως δέν
ήσαν πλειότεροι τών έκατόν, αί δέ εισπράξεις άνήλθον έν
σννόλφ είς 180 φράγκα.

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΛΧ ΚΑΠΏ
■ Ή δίκη τής κ. Καγιώ διήρκεσεν έξ ήμέρας εις τό Πα
ρίσι. Έπί τέλους ή άπόφασις έξεδόθη άθωωτική, άφοΰ
έθεωρήθη δτι έν καταστάσει έξάψεως συνεπαγομένης τό
άκαταλόγιστον έξετελέσθη τό έγκλημα έναντίον τοΰ Καλμέτ.
Κατά τάς ήμέρας τής δίκης αί όποϊαι έκράτουν έν συγκινήσει τό Παρισινόν κοινόν, εξετυλίχθη είς τήν αί
θουσαν τοϋ Δικαστηρίου ένας εμπαθής άγων μίσους
καί έκδικήσεως μεταξύ τών δύο γυναικών, έκ τών όποίων
ή μία υπήρξε πρώην καί ή άλλη νϋν Κυρία Καγιώ. Διά
Διά τοΰτο μεγάλο ήτο τό ένδιαφέρον δλων δτε ήρχισε
τήν κατάθεσίν της ή κ. Γκεϊντάν, πρώτη σύζυγος τοΰ Κα
γιώ. Μέ φωνήν άσθενή κατ’ άρχάς ή γυναίκα αυτή διηγήθη δλον τό Ιστορικόν τής ζωής της. Μιάς ζωής παρα
γνωρισμένης, μιας ζωής ή όποια τής έφερε τήν δυστυ

χίαν καί την Ιεκαμε νά ίδή τήν ευτυχίαν της μεταβίβαζα
μένην είς τάς χεϊρας μιάς άλλης γυναικός.
'Ο Καγιώ, στενοχωρημένος προδήλως διά τάς έξομολογήσεις ταύτας τοΰ συζυγικού αύτοΰ βίου μόλις κατηξίοιοε περιφρονητικών τινων βλεμμάτων τήν πρώην σύντρο
φον. «Λυπούμαι, είπεν ούτος, διότι άναγκάζομαι νά εΐπω,
άλλ’ άφ’ δτου ό γάμος μου μετά τής κ. Γκεϊντάν διελύθη.
έγνώρισα τήν ευτυχίαν, νυμφευθείς γυναίκα ή όποια μέ
έννοεϊ πληρέστατα».
Ό πρόεδρος ήρώτησε τήν κ. Γκεϊντάν πόθεν έπρομηθειθη τάς περιφήμους έπιστολάς έξ ών ή μία, ή έπιστολή
«Τόν Ζό» καθώς έπικαλείται ύπό τών Παρισινών έδημοσιεύθη ύπό τοϋ Καλμέτ καί πόθεν ούτος έλαβεν είς τήν

Ό Βασιλεύς τοϋ Βελγίου ’Αλβέρτος
’Αρχιστράτηγος τοϋ Βελγικοϋ στρατοϋ
κατοχήν του ταύτας. «Τάς φωτογραφίας τών έπιστολών,
λέγει ή κ. Γκεϊντάν, μοί τάς έφερεν ή άδελφή μου. Δια
νά σάς είπω δμως πώς αί έπιστολαί περιήλθον είς τόν
Καλμέτ, άνάγκη νά μοί εϊπητε καί σείς πώς ό Καλμέτ έ
λαβεν είς τήν κατοχήν αύτου τήν έκθεσιν Φάμπρ καί τά
διπλωματικά έγγραφα. Τότε καί έγώ θά σάς άπαντήσω».
Έκ τοΰ μικρού τούτου μέρους τών καταθέσεων τής
πρώην κ. Καγιώ, ευκόλως καταφαίνεται δτι ή κυρία αυιη
ουδόλως ήτο διατεθειμένη νά παρασυρθή καί
*
νά όμολογύση πράγματα μή συμφέροντα. Τό ύπ/ αυτής κατενεχθέν κτύπημα ήτο άριστοτεχνικόν, αί δέ Παρισιναί έφ
μερίδες δικαίως έχαρακτήρισαν τούτο ώς «κού ντέ μαι.ρ,
>ί κού ροαγιάλ».

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΎΜΑΤΑ ΤΟΎ ΚΑ Ι ΖΕΡ
Πολλοί έστεμμένοι έγραψαν μέχρι τοΰδε τά άπομνημονει'·ματ« ·»ού ίδίου αυτών βίου, έπισύραντες έπ’ αύτών τήν προ-

οοχήν τοϋ κοινοϋ, λόγω σπουδαιότητος τής θέσεως τών
συγγραη έω- καί τών πραγμάτων, τά όποια είς τά άπομνηιιοτεύματα ταΰτα εκτίθενται. Ουτω ό Γουλιέλμος ό Β' άπο
τής ήμέρας τής άναρρήσεώς του είς όν θρόνον (1888) κατα
γράφει λεπτομερώς τάς πράξεις του καί τάς έντυπώσει;
του ώς Αύτοκράτορος καί Βασιλέως. Άφοΰ γευματίσρ τήν
μεσημβρίαν, άποσύρεται έπί ήμίσειαν ώραν ΐνα άναπαυθή
είς τό ιδιαίτερόν του δωμάτιον καί έκεΐ γράφει τάς έντυπο’. σεις του τής πρωίας, πριν δέ κοιμηθή τήν νύκτα κρατεί άκριβή σημείωσιν τών γεγονότων τοΰ υπολοίπου ήμίσεως τής
ήμέρας. Τά άπομνημονεύματα ταΰτα θά δημοσιευθώσι, κατα
ρητήν έπιθυμίαν τοΰ ΰψηλοΰ συγγραφέως, δέκα έτη μετά
τόν θάνατόν του, έκτος άν Ιδιόρρυθμος δπως είνε δέν μείν,ι
ευχαριστημένος άπό τόν έαυτόν του καί προτίμηση νά τά
καύση- Οί στενώς μετ’ αύτοΰ συνδεόμενοι καί δυνάμενοι ώς
έκ τούτου νά γνωρίζωσι μερικάς σελίδας τών χειρογράφων
τοΰ Κάιζερ, λέγουσιν, δτι ούτος είνε άσφαλώς ό ειλικρινέ
στερος καί αυστηρότερος αΰτοβιογράφος. Ό Γουλιέλμος δμιλεϊ είς τά χειρόγραφά του μετά μεγάλης ειλικρίνειας περί
τών υπουργών συνεργατών του, ώς καί περί τών έστεμμένων
συγγενών του καί συμμάχων του.
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Μετά μεγάλης τρυφερότητας έκφράζεται ό Γερμανός μο
νάρχης περ'ι τής συζύγου του Αύτοκρατείρας, ομολογεί δέ
μετά χαράς, δτι είς πολλάς περιστάσεις έφάνη είς αύτό·.
χρήσιμος διά τών πολυτίμων συμβουλών της. Ό Κάϊζερ,
έκτος τών άλλων, άγαπφ μανιωδώς τήν μεγαλοπρέπειαν καί
τήν πομπήν καί τάς τελετάς καί τάς ΰποδοχάς, έν άντιθέσει
πρός τήν Αΰτοκράτειραν, ή όποια προτιμά τσν ήρεμον οικο
γενειακόν βίον καί τήν μόνωσιν, άποσυρομένη πάντοτε ένωρίτατα έκ τών λαμπρών έπισήμων εσπερίδων, μή άπαντώσσ
πάντοτε είς τάς ενδείξεις τοϋ σεβασμού τών προσκεκλημέ
νων πρός αύτήν μετά τής χάριτος έκείνης, ήτις πρέπει νά
άπορέη έκ μιάς έστεμμένης. Ή ψυχρότης αϋτη τοϋ χαρα
κτήρος τής Αιποκρατείρας πολλάκις έδωκεν αφορμήν παρε
ξηγήσεων είς πολλούς αντιπροσώπους τών .ξένων Δυνάμεων.
Κατά τούς γνωρίζοντας, αί μάλλον ένδιαφέρουσαι σελίδες
τών αύτογράφων τοΰ Κάϊζερ είνε αί πραγματευόμενοι περί
τοϋ προσώπου Έδουάρδου τοΰ Ζ', τοΰ μακαρίτου Βασιλέως
τής ’Αγγλίας, καί τοΰ βίου του, ό όποιος στολίζεται άπό
πολλά χαρίεντα ανέκδοτα. ’Ήδη ένδιαφέρουσαι σελίδες βά
είνε βεβαίως έκεϊναι, αί όποϊαι ί>ά άφιερωβοΰν είς τόν
Πανευρωπαϊκόν πόλεμον, άφοΰ ό Κάϊζερ είνε ή κυριωτέρι
άφορμί] τής ανθρώπινης αυτής συρράξεως.

Απο ΤΗΝ Ζί)ΗΝ ΤΟΪ ΜΗΝΟΪ
ΙΟΥΛΙΟΣ
Μία αφάνταστος καταστροφή τελεσιουργεΐται άπό
τίνος είς πλεΐστα σημεία τής Ευρώπης. Ό πολιτισμός
υποχωρεί πρό τής υπολογιστικής και συμφεροντολογι
κής σκέψεως τών ισχυρών τής ήμέρας. Παντού κρη
μνίζεται με ορμήν άσυγκράτητον δ,τι αιώνες άνήγειραν
καί μεγάλα πνεύματα έδημιούργησαν.
’Αρχική αφορμή δλης αυτής τής συμφοράς, ποΰ
αίωρεΐται παντού καί απειλεί τους πάντας, ύπήρξεν ό
φόνος τοΰ Διαδοχικού ζεύγους τής Αυστρίας ύπό τοϋ
δεκαεπταετούς Σέρβου γυμνασιόπαιδος Πρίντζιπ, ό ό
ποιος μέ τήν μικροσκοπικήν φλόγα τοΰ δπλου του ήναψε τήν μεγαλειτέραν πυρκαϊάν πού είδεν ή άνθρωπότης. ’Άμεσος συνέπεια τούτου ήτο ή κήρυξις τού
Αύστροσερβικού πολέμου. Πριν ή δμως άντιληφθή ό
κόσμος τάς κινήσεις τών άντιμαχομένωή, πάνοπλος
κατήλθεν είς τόν αγώνα ή Γερμανία, έ'χουσα αντιπά
λους τούς ήρωϊκούς Βέλγους, τους “Αγγλους, τούς
Γάλλους και τούς Ρώσσους πρός τό παρόν.
Άπό τής στιγμής έκείνης έσβυσεν ό Αυστριακός
κολοσσός, πρό τής ορμής τού οποίου έκινδύνευεν ή μι
κρά μέν τήν έ'κτασιν, άλλά μεγάλη τόν ήρωϊσμόν, σύμ
μαχός μας καί φίλη Σερβία- Ή Γερμανία ώρθώθη ώς
γίγας και άφοβος ήτένισε πρός δλα τά σημεία τού δρίζοντος, έ'χουσα ώς πρώτιστον καί κύριον σκοπόν τής
Γαλλίας τήν ταπείνωσιν καί καταστροφήν.
Ό Βρεττανικός Λέων, κατόπιν στιγμιαίων άμφκταλαντεύσεων, άνώρθωσε τήν χαίτην του καί εξέβαλε
ισχυρόν βρυχηθμόν, προάγγελον άμέσου συμμετοχής
είς τόν άγώνα. Έκτοτε ή θαλασσία κυριαρχία τφ έξη
σφαλίσθη καί κατά εκατοντάδας προσδένονται εις τα
παράλιά της οι έμπορικοί κολοσσοί τής Γερμανίας, ή
οποία άπεκλείσθη άπό παντού καί άπώλεσε μέχρι τοΰδε άρκετάς τών Αφρικανικών της κτήσεων.
Είς τήν γιγαντομαχίαν αύτήν πλεΐστα άπρόοπτα
παρουσιάσθησαν. Τό Διεθνές δίκαιον ερμηνεύεται συιιφώνως πρός τάς άνάγκας τών έμπολέμων, αί ούδετερότητες δέν προκαλοΰσι τόν σεβασμόν, αί συνθήκαι
σχίζονται ώς άχρηστα χαρτιά καί τό σοβαρώτερον, αί

συμμαχίαι ούδεμίαν ίσχύν έ'χουσιν έπί τών άποφάσεων
τών συμβαλλομένων.
Ή ’Ιταλία, ή τρίτη Δύναμις τής Τριπλής Συμμα
χίας, έκ λόγων καθαρώς συμφεροντολογικών, έδήλωσεν ουδετερότητα. Μάτην οί σύμμαχοί της έπικαλοΰνται τάς πρός αυτούς υποχρεώσεις της. Ύπολογίζουσα
τούς κινδύνους ποΰ τήν άπειλοΰν έκ μέρους τής Αγ
γλίας καί τά οφέλη, τά όποια τήν άναμένουν έκ τής
άποχής της, κωφεύει είς κάθε συμμαχικήν έπίκλησιν
καί έκάστοτε ζωηρότερον διαλαλεϊ δτι θά παραμείνη
ούδετέρα. Τό ηρωικόν Βέλγιον ουδέ πρός στιγμήν έδίστασε νά προκινδυνεύση ύπέρ εστιών καί βωμών.
Άφ’ ής στιγμής αί Γερμανικαί λεγεώνες, όρμητικαί.
εισέβαλλαν είς τά έδάφη του, ό ηρωικός Βελγικός Λα
ός μέ ύπερτάτας θυσίας έζήτησε νά άνακόψη τήν Γερ
μανικήν προέλασιν.
Ό κόσμος δλος έν θαυμασμώ σήμερον όμιλεϊ περί
τοΰ Βελγίου. Ή ειρηνική Λιέγη έβαπτίσθη μέσα είς
άφάνταστον ήρωϊσμόν καί μετά συγκινήσεως ήκούσθη
ή παρασημοφορία της άπό τόν Πρόεδρον τής Δημο
κρατίας τής Γαλλίας. Ό Αλβέρτος, ό Βασιλεύς της,
δίδει πρώτος τό παράδειγμα τής αύταπαρνήσεως καί
πλήρης πατριωτικών αισθημάτων όρμά πρό τού κιν
δύνου. Ή ίπποτική Γαλλία έκτιμώσα καί τούτου τόν
ήρωϊσμόν, τοΰ άπονέμει τό παράσημον τής Αξίας.
Οί Γάλλοι διιβώντες έκδίκησιν διά τά πρό 44 έτών
άτυχήματά των, όρμώσι μέ άκράτητον ένθουσιασμόν
καί πολεμικόν μένος πρός τήν ποθητήν Αλσατίαν καί
μέ λόγους συγκινητικούς καί με θυσίας άμετρήτους,
άγωνίζονται νά δώσουν τήν έλευθερίαν είς τούς άδελφούς των. Οί ’Άγγλοι, κύριοι τής θαλάσσης, ζητούν
νά αντιμετωπίσουν τάς Ναυτικός Δυνάμεις τής Γερ
μανίας καί μολονότι διελαλήθησαν ναυμαχίαι καί καταστροφαί, ούδέν έξηκριβώθη έκτοτε ώς γεγονός. "Ήδη
άπέστειλαν βοήθειας πρός τό Βέλγιον, δπου συγκεντροΰται Γαλλικός, Βελγικός καί Αγγλικός στρατός
διά νά δώσουν μίαν άποφασιστικήν μάχην πρός τήν
Γερμανίαν. Οί Αυστριακοί καί οί Ρώσσοι δέν μας έ
δωσαν άκόμη κανέν ζωηρόν σημεΐον τής δράσεώς
των. Συγκεντρούν εκατομμύρια άνδρών, ετοίμων καί
τούτων νά χύσουν ποταμούς αιμάτων διά τήν νίκην.
Μέσα είς αύτά τά γενικά σημεία περιπλέκονται μυριάδΕ; έπεισόδια ποΰ δείχνουν τήν λύσσαν, με τήν ό
ποιαν άγωνίζονται οί εύγενέστεροι Λαοί τοΰ κόσμου
πρός ιδίαν έπικράτησιν. 'Οσάκις άλλοτε ήπειλεϊτο ή
ειρήνη, ό κόσμος δλος έφαντάζετο ένα πόλεμον πολιτισμένον, άπηλλαγμένον βαρβαρότητος καί άπανθρωπιών. Άτυχώς καί είς τούτο διεψεύσθησαν οί προϋπολογίζοντες καί προλέγσντες. Μία άκατάσχετος δίψα
έκδικήσεως ώθεΐ τούς Λαούς είς τάς μεγαλειτέρας θη
ριωδίας. Ή καταστροφή οργιάζει. ' Ο θάνατος μέ τό
δρέπανον άκονισμενον κόπτει άλύπητα. Ούδείς οίκτος,
ούδεμία συμπάθεια είς τάς καρδίας τών αντιπάλων.
Τό πένθος στυγνόν θά έπικαθήση παντού. Ή όδύνη
θά εύρη κατοικίαν είς άπειρα στήθη. Τά δάκρυα πού
θά χτθούν είνε ίκανά νά προξενούν πλημμύρας καί
είς τόν μεγαλείτερον ποταμόν τού κόσμου. “Ολα τα
μέσα τής καταστροφής, τού ολέθρου, τής συμφορά;
είς ένέργειαν. Καί ύπεράνω δλων αύτών μία συμφορά,
φρικωδεστέρα καί τού θανάτου· Ή πείνα. Τό φάσμα
τής πείνης άπειλητικόν προβάλλει έναντίον δλων τών
Ευρωπαϊκών Λαών. Καί ήμεϊς, οί οποίοι εϊμεθα ουδέ
τεροι, έφ’ δσον οί γείτονές μας ησυχάζουν, καί "ήμεϊς
υφιστάμενοι τάς συνέπειας τής Πανευρωπαϊκής συρ
ράξεως, κινδυνεύομεν νά ύποστώμεν τόν έξ άσιτίας
θάνατον. Ή αύριον είνε άγνωστος. Άπό στιγμής είς
στιγμήν άναμένονται μεγάλα γεγονότα, άνατρεπτικα
ίσως καί θρόνων. Τις ό νικητής ; Τίς ό θριαμβευτής ;
Πού θά πέσουν αί μεγαλείτεραι συμφοραί ; Ποια

f στέμματα θά θρυμματισθοΰν ; Ποια έθνη θά άνασυσταθούν ; Ποιοι Λαοί θά μεγαλώσουν ; Ποιοι θά έξαφανίσθούν ; Τίς θά είνε έκεϊνος πού θά κανονίση τδ^
I τύχ'ας μας καί θά περιφρουρήση ή θά έκμηδενίση τήν
I ΰπαρξίν μας ; Χάος, άοριστία, άδυναμία έρεύνης πρός
| τά διάφορα σημεία τοΰ όρίζοντος. Πρός τό παρόν
Ε αίμα καί πάλιν αίμα καί θάνατοι άνηλεεΐς, άπέραντοι.
ι Ή ψυχή μας είνε κουρασμένη άπό τήν άγωνίαν τών
I μεγάλων γεγονότων ποΰ άναμενομεν, άγνοούντες τάς
σύνεπείας των καί τάς τύχας, όχι μόνον τής άνθρωπόI τητος, άλλά κατ’ έξοχήν καί τής πατρίδος μας.
Καί όντως τί θά συμβή περί ήμάς είνε άγνωστον
| καί ή Κυβέρνησις άριστα πράξασα, έκάλεσε τούς προ>I ην Πρωθυπουργούς τής Ελλάδος διά ν’ άνταλλάξη
I γνώμας μετ’ αύτών καί λάβη μέτρα άπό κοινού μεθ> δλων τών πολιτικών τής πατρίδος μας.
< ’Εν πάση περιπτώσει δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι ό
S Αύγουστος θά ξεκαθαρίση πλεΐστα όσα ζητήματα έκ
τής σημερινής έκκρεμότητος.
Δ. Λ. Ζ.

ΚΟΣΜΟΣ
f·
Υπερήφανος, έπιβλητικός, χαρωπός άναπαύεται είς
b τήν Φαληρικήν θάλασσαν ό νέος ναυτικός κολοσσός
[ τής πατρίδος μας. Άπό τό Αμερικανικόν Ναυτικόν
μέ τήν ένδοξον άστερόεσσαν σημαίI Η ΛΗΜΝΟΣ
αν, μετεπήδησεν είς τούς κόλπους
τού Ελληνικού Ναυτικού ύπό τήν
Η σκέπην μιάς έκ τών ένδοξωτέρων σημαιών τής ύφηλίου. Καί είνε σήμερον καθαρώς πλέον Ελληνικός.
f Έβαπτίσθη είς τάς ελπίδας καί τά όνειρα έκατομμυΕ ρίων ύποδούλων 'Ελλήνων μέ παλμούς καί συγκίνηI σιν προσατενιζόντων είς τήν έπίφοβον διά τούς έχθρο«ς μας δύναμιν του. ’Εβαπτίσθη μέσα στά 'Ελί ληνικά κύματα ποΰ τόν έδέχθησαν φρίσσοντα άπό
I ύπερήφανον άγαλλίασιν. Μετσυσιώθη είς άφοβον ύ[ περασπιστήν τής 'Ελληνικής ’Ιδέας άφ’ ής στιγμής
Ε έδέχθη τών αθανάτων 'Ελλήνων ναυτών τάς ύπηρε[ σίας. Ένηρμονίσθη πρός τήν Ελληνικήν ψυχήν άφ’
ής στιγμής τό βλέμμα ολοκλήρου τοΰ 'Ελληνισμού
ί έστράφη νοερώς πρός τόν γίγαντα τής ναυπηγικής
Ι τέχνης.
Ό Αθηναϊκός Λαός έκπροσωπών τούς πόθους
καί τά όνειρα τού 'Ελληνικού Λαού, άθρόος κατήλI θεν είς Φάληρον νά χάιρετίση τήν «Λήμνον», τόν
ύπερήφανον κολοσσόν πού άναπαύεται χαρωπώς είς
τήν Φαληρικήν θάλασσαν.
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Ό Μητροπολίτης Στρωμνίτσης καί ό ’Επίσκοπος
Μυρέων κ. Αθανάσιος τή υποδείξει τής 'Ιερός Συνόδου τής Ελλάδος καί τή έκλογή τής Κυβερνήσεως,
έπινεύοντος καί
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
τής Μ· Μ. τοΰ
ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Βασιλέως μας,
έξελέγησαν ό
μέν πρώτος Μητροπολίτης Λαρίσσης, ό δέ δεύτερος
’Αρχιεπίσκοπος Άργολίδος. Δύο ηρωικοί καί ιστό
ρικοί 'Ιεράρχαι τοΰ Οικουμενικού Θρόνου συγκαταριθμοΰνται πλέον μεταξύ τών άνωτάτων Κληρικών
τής Έλευθέρας Πατρίδος.
Οί ποιμένες οί όποιοι έθετον κατά τήν κρίσιμον
τοΰ ’Έθνους μας περίοδον ώς προπύργιων τήν ιδίαν
αύτών ζωήν, έπαξίως τών δοκιμασιών, τάς οποίας ΰ-

Ό Στρατηγός Ζώφρ
Αρχιστράτηγος τού Γαλλικού στρατού

πέστησαν έτιμήθησαν. Έπικροτοΰντος ολοκλήρου
τού Ελληνισμού έκλήθησαν είς τήν διακυβέρνησιν
τών σπουδαιοτέρων έκκλησιαστικών περιφερειών τής
Ελλάδος. Ό “Αγιος Μυρέων θά λαμπρύνη τόν θρό
νον τής Αρχιεπισκοπής τής πρώτης πρωτευούσης
τής μικρός άλλοτε 'Ελλάδος καί ό "Αγιος’Στρωμνί
τσης θά είνε άπό τής πρωτευούσης τής Θεσσαλίας
ό συνεκτικός δεσμός μεταξύ τής έκκλησιαστικής
ιεραρχίας τής Παλαιός καί Νέας 'Ελλάδος.
Οί δύο αυτοί 'Ιεράρχαι δέν συναντώνται μόνον είς
τήν μόρφωσιν, τήν ευφυΐαν, τήν καλωσύνην, τόν
πολιτικόν νούν, τήν χριστιανικήν μετριοφροσύνην
καί τό άνεπιτήδευτον, άλλά καί είς έν σημεΐον, τό ό
ποιον καταγλαΐζει τήν μορφήν των καί τούς άνυψώνει είς τήν έθνικήν συνείδησιν. Είνε καί οί δύο αλη
θώς μάρτυρες καί έδοκίμασαν τής βουλγαρικής θηριωδίας, τού βουλγαρικού μίσους, τής βουλγαρικής
άνανδρίας δλας τάς φοβερός σύνεπείας. Είνε άνεκδιήγητα τά μαρτύρια τά οποία ύπέστη κατά τήν δίμηνον αιχμαλωσίαν του δ νΰν Αρχιεπίσκοπος Άργολίδος καί είνε φρικιαστικά τά μέσα τά όποια μετεχειρίσθησαν οί Βούλγαροι διά νά έξοντώσουν τόν “Α
γιον Λαρίσσης. Ό μικρός τό δέμας Αρσένιος, άλλά
άκούραστος μαχητής, διά τής ευφυΐας του, τής άποφασιστικότητός του, τής άφοβίας του, τού ένθέου ζή
λου του καί τής πολιτικής του φρονήσεως, όχι μόνον
έξουδετέρωσε κάθε κακόβουλον καθ’ εαυτού Απόπει
ραν, άλλά καί είς τό ποιμνών του μεγίστας υπηρε
σίας προσέφερεν. Ή ιστορία τής στρατευομένης ’Εκ
κλησίας θά άφιερώση πολλάς σελίδας διά τούς η
ρωικούς αύτούς ίεράρχας· Είς τούς έθνομάρτυρας
τοΰ Οικουμενικού Θρόνου τούς θυσιασθέντας ύπέρ
τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος θά συγκαταριθμηθώσι
καί οί νΰν περίβλεπτοι 'Ιεράρχαι τής Λαρίσσης καί
τής Άργολίδος.
Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις», ή οποία είνε είς
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θέσιν νά κρίνη περί τής αξίας τών υπέροχων κλη
ρικών, μέ άληθινήν χαράν συγχαίρει τάς Α. Σ. δ'ά
τήν τιμητικήν εκλογήν των.
★★*
Εύγνώμονες προς τάς υπηρεσίας τάς οποίας οί εύ
γενεϊς Γιίλλοι αξιωματικοί προσέφερον είς τό 'Ελ
ληνικόν στράτευμα, τούς κατευωδώσαμεν μέ δλην
τήν ειλικρίνειαν ποϋ
II ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ γνωρίζει νά έκδηλώ
νη όΈλλην πρός τούς
ξένους του· Ό στρατηγός Βιλλαρέ καί οι ύπ’ αυτόν
ϋπηρετοϋντες Γάλλοι αξιωματικοί τής διοργανωτικής
αποστολής έξ ύπερτάτης ύποχρεώσεως πρός τήν πα
τρίδα των, διέκοι|>αν τήν έν 'Ελλάδι υπηρεσίαν καί
έσπευσαν νά τεθούν παρά τό πλευρόν τών άγωνιζομένων συναδέλφων των. Καί μόνον δ λόγος αυτός,
ασχέτως πρός κάθε άλλην ηθικήν ύποχρέωσιν πρός
τούς εύγενεϊς Γάλλους, ήτο ικανός νά συνεγείρη
πλήθη 'Ελλήνων έτοιμων πρός πάσαν συγκινητικήν
καί άβρόφρονα πρός τούς απερχομένους έκδήλωσιν.
Ό 'Ελληνικός Λαός, είς άπό τούς εύγενεστέρους
λαούς τής Εύρώπης, άπό φύσεως παθαινόμενος διά
πάσαν υψηλήν ιδέαν, ένόμισε καθήκον του νά έκδηλώση δλην του τήν συμπάθειαν καί δλην του τήν έκτίμησιν πρός τους εύγενεϊς ξένους, οί όποιοι έπί
έτη ολόκληρα είργάζοντο υπέρ τής τιμής καί τοϋ με
γαλείου τής πατρίδος μας.
Πλήθος άξιωματικών καί αυτός ό κ. Πρωθυπουρ
γός ύπό τήν έννοιαν αύτών κατήλθον «ίς Πειραιά
καί άπεχαιρέισαν τά τιμημένα τέκνα τής φίλης
Γαλλίας. Καλόν τους κατευόδιον.
** *
Καταπληκτική είνε ή έν Γαλλίφ άποταμίευσις τοΰ χρυ
σού. 'II ’Εθνική Τράπεζα τής Γαλλίας διαθέτει εις χρυσόν
νμίσματα τέσσαρα δισεκατομμύρια καί έκατόν τέσσαρα
έκατομμύρια, ένώ ή Γερμανική ΑΰτοκρατοΟ ΧΡΥΣΟΣ ρική Τράπεζα διαθέτει έν δισεκατομμύριον
εξακόσια όγδοήκοντα έκατομμύρια, ή Αύστροουγγρική έν δισεκατομμύριον τριακόσια έννέα έκατομ
μύρια καί ή ’Ιταλική έν δισεκατομμύριον έκατόν έπτά έ
κατομμύρια.

***

όποϊον είχε μαγευτικώς καλλωπισθή διά περιπτέρων. "Εκα

στον έξ αυτών έξεπροσώπει τό καλλιτεχνικόν γούστο
{ής πωλητρίας.Καί ήσαν τόσον ώραία τά περίπτερα
καί έξεπροσώπουν τόσον πολύ ώραία τάς καλλιτεχνικός
τάσεις τών Κυριών τών 'Αθηνών-

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΘΗΝΩΝ

περίπτερον τής κ. Μπενάκη.Έν γένει ή έ,ορτή έπέτυχ-:

ΓΓΛΦΕΙΛ ΜΠΟΤΛΣΗ ΙΑ QrtKflQE ΣΩΚΓΛΤΟΤΣ 26Α

και τό είσπραχθέν χρήμα υπήρξε καί πολύ ικανοποιητικόν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Κορυδαλός». Αυτόν τόν τίτλον φέρει κομψόν περιοδι
κόν, έκδιδόμενον ύπό τοΰ κ. Ντ. Μιράντη. 'Ο πρώτος
αριθμός έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν εύρύτατα. Περιέχει
ποιήματα καί αισθητικός μελετάς. Διακρίνεται ένα πρωτό
τυπον ποίημα τοΰ κ. Μιράντα ύπό τόν τίτλον «Στιγμές».
Λόγοι ’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου αρχιμανδρίτου. Έξεδόθησαν οί λόγοι τοΰ αρχιμανδρίτου Τεργέστης, οι έκφωιηθέντες ύπ’ αύτοΰ εις τόν έν Τεργέστη ναόν τοΰ Αγίου
Νικολάου.
«Άσυλον ’Ανιάτων». Είς κοψόν τεΰχος έξεδόθη ή έκβεσις τών πεπραγμένων τοΰ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων.
«Μακεδονικά απομνημονεύματα». 'Υπό τόν τίτλον αυτόν
ί κ. Μελπομένη Αύγερινοΰ έξέδωκε τόμον πολυσέλιδον με
γίστου ένδιαφέροντος. Μέσα άπό τάς σελίδας του άναπηδφ
μία γυναικεία ορμή καί δράσις, ποΰ άφίνει ίσχυράς έντυπώσεις είς τόν αναγνώστην. Ή Ελληνική φυλή, ή οποία δέν
άπέκαμεν άναδεικνύουσα έκ τών σπλάγχνων της ίσχυράς
φυσιογνωμίας, μάς έπεφύλασσε καί τήν έκπληξιν τής έμφανίσεως μιάς γυναικός είς τόν πολιτικόν όρίζοντα μέ δλα
τά έφόδια τής θελι'ισεως, τής άποφασιστικότητος, τής δι
πλωματικής έργασίας. Ή κ. Αύγερινοΰ έχει τήν τιμήν νά

Αυτοκίνητα πολυτελείας φ ρτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κτλ.
Τόά>ω Carage άναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει
δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αύτοκιιήτων.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥ^ΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΤΣΤΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ

ΑΤΜ0ΠΑ0ΤΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

έκπροσωπή τήν σύγχρονον διπλωματ. γυναικείαν δρασιν. Μετά τήν Άνάστασιν τοΰ γένους, ή Ελληνική κοι
νωνία είχε νά έπιδείξη γυναίκας, αί όποϊαι ήσκησαν έπιρροήν καί έδρασαν ώς πολιτικοί φυσιογνωμίαι, υπέροχος δέ
μεταξύ αύτών ή Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, έκτοτε δμως

έοτείρευσε ή γυναικεία αύτή πρωτοβουλία καί άνεφάνη
είς τήν δράσιν τής κ. Αύγερινοΰ, πρός ήν θερμά συγχαρη
τήρια άπενθύνομεν.
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

Περίεργος είνε ή σύμππιοσις τής ήμερομηνίας τής 19 Ί-

ίορτή ύπό τόν τύπον αγοράς υπέρ τών προσφύγων τής Μι

ΟΙ φίλοι τών γραμμάτων μετ’ άληθοΰς χαράς καί
άνακουφίσεως είδον τήν έπανάληψιν τοϋ λαμπρού ήμερολογίου τών κ. κ. I. Άρσένη καί Ραφαήλοβιτς,
τής «Ποικίλης Στοάς».
Ή «Ποικίλη Στοά», διανύσασα ήδη βίον μακρόν,
έχει συνδεθή στενότατα μέ τήν Ιστορίαν τών γραμ
μάτων τοΰ τόπου κα'· άπό τών στηλών της παρήλασαν τά ώραιότερα έργα τών έκλεκτοτέρων έλληνικών
καλάμων.
ΟΙ δεκαέξ ογκώδεις τόμοι τοΰ περιοδικού τούτου
διερμηνεύουσι τό νεώτερον 'Ελληνικόν πνεύμα καθ
δλας αύτοΰ τάς έκφάνσεις, τό δποίον τάς σελίδας τη;
«Ποικίλης Στοάς εύρε πάντοτε προθύμους καί ανοι
κτάς διά τήν έκδήλωσίν του.
Καί αυτός είνε δ κυριώτερος λόγος, δι’ δν ή προσωρινή διακοπή τοϋ ήμερολογίου τούτου κατέστη τ0"
σοΰτον αισθητή καί ή χαρά έπί τή έπαναλήψει του
τοσοΰτον μεγάλη.

κρός ’Ασίας ύπό τήν προστασίαν τής πριγκηπίσσης 'Ελένης

Ό νεότερος τόμος τής «Ποικίλης Στάάς» περικλείε1

ειιλίου. Τίμ· αύτήν ήμέραν κατά τό 1770 ή Γαλλία έκήρυξε

νατά τής Πρωσσίατ τόν πόλεμον, καί ό πόλεμος τής Γερ
μανίας κατά τής Ρωσσία;

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ

TIDES SQM C° OF WOBK

Γενικώς ή εορτή έπέτυχε θαυμασίως. Ή Βασιλική Οικο
γένεια μέ πολύ ένδιαφέρον παρηκολοιιθησε τήν αγοράν, ήγόρασε διάφορα αντικείμενα καί έπήρε τό τσάι Της άπό τό

ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ τήν αύτήν κηρύσσεται ή

μέραν. Ή σύμππωσις είνε
περίεργος. Έν γένει ό μέν ’Ιούλιος παίζει σπουδαϊον ρόλον

είς τήν νέαν τής Γαλλίας ιστορίαν. Είς τάς 14 ’Ιουλίου
ήλώθη ή Βαστίλλη, τόν ’Ιούλιον εγένετο ή έπανάστασις
τοΰ 1830, τήν 19 'Ιουλίου έκηρύχθη ό κατά τής Πρωσσίας

πόλεμος τό 1870 καί κατά τόν μήνα τούτον κηρύσσεται ύπό
τής Γερμανίας ό πόλεμος ούτος.

**♦
Εις τό πάρκον τής Κηφισσιάς έδόθη μία ώραία λαϊκή

τοΰ Νικολάου.

Άπό έ-

II ΕΟΡΤΗ ΤΙΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ νωρίς δ 'Αθηναϊκός κόΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

σμος

μετεφέρθη

εις τό

δροσόλουστον άλσος, τό

τά προϊόντα τοϋ καλάμου τών έκλεκτοτέροιν'Ελλήνων
λογίων καί ποιητών, άποτελεϊ δέ άληθες κόσμημα δια
πάσαν βιβλιοθήκην.
Θερμά συγχαρητήρια οφείλονται είς τους διευθυντάς της κ. κ. Άρσένην καί Ραφαήλοβιτς.

Ταιτικαί κατ’ εύθεΐαν αναχωρήσεις έκ ΙΙΑΤΡΩΝ διά ΒΟΡΕΙΟΝ καί ΝΟΊΙΟΝ ΑΜΕ
ΡΙΚΗΝ καί ΚΑΛΑΔΑ διά τών νεοτεύκτων καί πολυτελέστατων ύπερωκεανείων άτμοπλοίω
τΠζ, μέ διπλούς έλικας καί ασύρματον τηλέγραφον.
Δι’ εισιτήρια A', Β' καί Γ' θέσεως, ώς καί διά φορτίον καί πλείονας πληροφορίας, άπο
τανθήτωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία τής Εταιρίας.
’Εν Πάτραις.—Γ. Μόρφυ καί Υίος-Κρώββ καί Στίβενς.— 'Οδός 'Αγιου Άνδρέου
Έν Πειραιεϊ.—
»
» »
»
»
»
—Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν Άθήναις.—
»
» »
»
»
»
—Όδός Σταδίου κάτωϋι Αρ
σάκειου καί είς τους κατά τόπους Πράκτορας της.

ΚΟΛΟΝΑ

Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ .ΤΑΔΌΥ 67—ΛΘΗΝ4Ι = *Ρ.

ΤΗΛ. 416

0

Βραβευθεΐοα είς δλας τάς μεγάλας εκθέσεις διά 15
πρώτων βραβείων. ΤΙ μόνη ιατρική κολιόνια διά
μασάζ καί λουτρά. W W W W W W W

ΪΪΙΟΪΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ε0ΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ40Σ

ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣ &ΑΣΟΝ- ΣΧΟΛΗΝ ΒΤΓΙΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΛ ΒΙίΟΗΜίΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ό Τμηματάρχης Διεκπεραιώσεως και ’Αρχείου
τοΰ 'Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας
Σ. Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ
Ή β' σειρά τών πρακτικών οίνολογικών μαθημά
των δι’ οίνοπαντοπώλας, κτηματίας, οίνοποιούς κλπ.
άρχεται τήν 12 Αύγουστου και λήγει την 12 Σε
πτεμβρίου έ. έ. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα
θέλουσι γίνει 20 μαθήματα οινολογίας και πρακτι
κοί ασκήσεις έπί 40 έν συ<ό ω ώρας είς τό οίνολογικόν έργαστήριον·
Ή διδασκαλία περιστρέφεται ε’ις τήν καλήν οίνοποίησιν πρός επιτυχίαν τών οίνων καλής ποιότητος,
υγιεινών και εύδιατηρήτων.
Πάς έπιθυμών νά παρακολονθήση τά μαθήματα
ταϋτα δέον νά "ύποβάλη αϊτησιν έπί πεντηκονταλέπτου χαρτοσήμου πρός τό Γεωργικόν Τμήμα τοΰ
'Υπουργείου μέχρι τής 11 Αύγουστου.
Είς συμπλήρωσιν τής διδασκαλίας θέλουσι γίνει
μία ή δύο έκδρομαί εις οινοποιεία κλπ. πέριξ τών
’Αθηνών.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον έκ τοΰ Υπουργείου τής ’Εθνικής 01κονομίας.
(Έκ τοΰ Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας)
Δημοσιευθήτω διά τής «'Ελλην. Έπιθεωρήσεως
Έν Άθήναις τή 7 (8)914
Ό Τμηματάρχης Διεκπεραιώσεως και ’Αρχείου
τοΰ 'Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας
Σ. Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ

»»»»»»»»#»»»#»»»»»»»#
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

I

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ|ιοαννηςγ.ιγγλεςης
ΔΙΑΔΟΧΟΣ ft. Γ· ΠΟΛΛΗΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

ί. Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τίκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία, δηλόποιέΐται, ότι από I;) ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τή; Ελλάδος δέ
χεται πα.άτε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς
Ύ.τοκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς ραπεζογραμμάτια άποδοτέας έ δ'ψει ή έν (ορισμένη προθεσμία
έπί τόκω :
. 1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έ'ιος διά τάς έν δ'ψει άποδοτέ ις
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσού,
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος.
Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί ε,ί.ς ανοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρί υ
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
L 2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον
[’ 2 1)2 τοΐς ο) > κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τούλάχιστον.
Ε 3 τοΐς ο)ο κατ’ έτ ς διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
I 3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
f 4 τοΐς ο)ο διά τ ΐς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τά: πέραν τών πέντε
ετών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων
'Τ.δρν&εν τώ 1870 ®

; υγιεινής του στόματός και τών δδόντων
Μεγάλ ιι άποθήκαι χάρτου. Εφημερίδων, συγγραμ- g σωςετε ου μόνον τούς όδόντας σας, αλλά προλαμβαους νόσους
νόσους 1τοΰ_ στόματος, τών δδόντων,των
μάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος,
© Υετε άπειρους
φάρυγγος, του
τοΰ λα,
λάρυγγος, τών βρόγχων,
Μεγάλαι απούήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης β ώτων, τοΰ φάρυγγος,
ό>ων,
ώς και
καί τοΰ πεπτικού συστήματος,
προελεύσεως.
© τών πνευμοι
ων ως
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων ® πολλάκις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
J Συνιστωμεν ενθερμως τον διακεκριμένον επιστήμη
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων. να οδοντσίατρον κ. ΙΓΓΛΕΣΙΙΝ του οποίου αι τρ
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- \ σκευασιαι Κλιςιρτα, ’Οδοντοκονβς και
θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
$
εινε μοναδικαι εις το ειδο, των.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά g Αια τοΰ Ελιξίριου παύει ή Οοανταλγμικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de pevil- @ Ί νευρχλγέα. Είναι συσκευασία άλανθαστος
le) ώς καί διά μεγάλος καλλιτεχνικάτ νιαύτας.
® και αποτελεσματική
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρ ικυταθήκη |
Πωλείται
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- s
λευσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 7t
" κών Imperial Dry Plate Co Ltd
ται
*
Έητβχεπτήί
στιγμ.ιαίως

ΪΙΪΟΪΡΓΕΙΟΝ E0NΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δέχεται έ ι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ί'μοι είς
φράγκα καί λίρα; Αγγλίας, αποδοτέας έν ώρισίένη
προθεσμίρ ή διαρκεΐ, έπί τόκω :
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ.
»
»
» »
»
1έτους
2 1)2 >
» »
» »
’»
2ετών
3
»
» »
»
»
4ετών
»
» »
» »
»
5ετών
I Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
Χατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Ε. Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικό) Καταστήματι καί τή αίτής
οει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τήΗραπέζης είς τό αυτό νόμισμα, ε’ς' δ έγένετο ή κατάδεσις.
.

Διά πράξεως τοΰ κ. 'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικο
νομίας, ώρίσθη ό αριθμός τών είσαχθησομενιον είς
τήν Σχολήν Βυτίνης μαθητευομένων δασοφυλάκων είς
εξήκοντα καί έκλήθησαν δ'σοι θέλουν, δπως μέχρι τέ
λους Αύγουστου ύποδάλωσιν είς τό αύτό ύπουργεΐον
(Τμήμα Δασών) αϊτησιν μετά τών εξής πιστοποιητικών11 Τής δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, δτι εϊνε
υπήκοοι "Ελληνες καί δτι έχουσιν μέν συμπληρώσει
τό 18ον ούχί δμως ύπερβή καί τό 30όν έτος, ώς κα:
ποιος δ τόπος τής καταγωγής καί κατοικίας των.
2) Τών Εισαγγελέων ΙΙλημμελειοδικών καί Έφετών, δτι δέν κατεδικάσθησαν διά κακούργημα ή
πλημμέλημα κλοπής, ύπεξαιρέσεως, απάτης, παραποιήσεως, ψευδορκίας, ψευδούς καταμηνύσεως, συκο
φαντίας ή προσβολής τών ηθών.
3) ’Απολυτήριον Ελληνικού Σχολείου.
Ή έν τή Σχολή φοίτησις θά εϊνε οκτάμηνος, θά
λαμβάνη δέ κατά τό διάστημα τούτο από τό Δημό
σιον πάς μαθητής 30δραχμον μηνιαΐον βοήθημα. Αί
έν Βυτίνη δαπάναι διαμονής δέν υπερβαίνουν τάς 45
δρ., ώστε μέ 15 δραχμάς τόν μήνα, δηλ. μέ δαπάνην
120 μόνον δραχμών περατώνει δ εισερχόμενος είς
τήν Σχολήν τάς σπουδάς του και γίνεται δασοφύλαξ·
Οί εισερχόμενοι διορίζονται αμέσως δασοφύλακεζ
β' τάξεως καί λαμβάνουν κατά μήνα 1) διά μισθόν
δρ. 70, 2) δι’ ένοίκιον δρ. 15, 3) διά στολήν δρ. 5,
ήτοι έν συνόλω δρ. 90, 4) διά πάσαν ήμεραν περιο
δείας των δραχμήν μίαν. Δηλ. λαμβάνουν 90 έως 120
δρ. τόν μήνα- Μετά τριετή υπηρεσίαν δύνανται νά
προαχθώσιν είς δασοφύλακας α' τάξεως καί ό μισθός
των αύξάνει κατά δρ. 10. Μετά τρία δέ ακόμη έτη
δύνανται νά προαχθώσιν είς Άρχιφύλακας δΐισών β'
τάξεως καί θά λαμβάνουν κατά μήνα 1) διά μισθόν
δρ. 100, 2) δι’ ένοίκιον δρ. 30 καί έν δλφ δρ. 130,
3) διά πάσαν ήμέραν περιοδείας των δρ. 1,50· Δηλ.
θά λαμβάνουν 130 έως 180 δρ. τόν μήνα.
Μετά μίαν τριετίαν ύπηρεσίας αύτών ώς Άρχιφτλάκων β' τάξεως δύνανται νά προαχθώσιν είς Άρχιφύλακας α' τάξεως καί λαμβάνουν 20 δρ. περιπλέον.
Οΰτω διά τών τελευταίως ψηφισθέντων νόμων έβελτιώθη κατά πολύ ή θέσις τών δασοφυλάκων καί
άρχιφυλάκων καί πάς Ικανός καί ενεργητικός πολί
της, έχων τά άνω προσόντα, δύναται νά είσέλθη είς
τήν δασικήν υπηρεσίαν, δπου, καλώς υπηρετών, θά
έχη πολύ καλήν προαγωγήν.
Ό Υπουργός τής Εθνικής Οικονομίας δι’ εγκυ
κλίου του έκοινοποίησε τήν πρόσκλησιν ταύτην πρός
τούς Διοικητάς, Νομάρχας, Προέδρους κοινοτήτων
κλπ. μέ τήν παράκλησιν όπως φέρωσι ταύτην εις
γνώσιν τών κατοίκων καί δώσωσιν είς αύτούς πάσαν
ζητουμένην πληροφορίαν ή διασάφησιν.
Οί θέλοντες περαιτέρω πληροφορίας ή εξηγήσεις
δύνανται ν’ άπευθυνθώσιν ή είς τάς άνω άρχάς ή
κατ’ εύθεΐαν είς τόν κ. 'Υπουργόν τής Έθν. Οικο
νομίας δι’ έπισολής των.
Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον
εντολήν εφημερίδων·
(Έκ τού 'Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας)
Έν ’Αθήναις 7(8)914
Σ. Κ. ΚΩΡΟΝΗΣ
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ACADEMIE DE MUSIQUE

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Concert Trainin:

PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Εεςοη5 d’acompagnement pour lesdammes et Messieurs qui
jouent un instrument quelconque.

I. A α. ΜογτζοηογΛβΝ

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la < Reforme pianistrique».
Systeme Deppe
Εεςοη par semain
cachet
fr.
2

tons les 25 jours 5
(Chez elle <le 3 -

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ

'Ολόκληρος σελίς εις εν τεΰχος
Ήμίσεια
»
»
»
Τέταρτον σελίδος . »
»
Όγδοον
»
»
»

Εις τον άφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορ- Λ
μον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού καταστή- 1
λατος των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε- ]
λειότερα άσπρόρροτίχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυποίκιλλα κεντάματα. καί Πιντέλλνς και τάς
τελευταίας μόδας εις θφ νήματα .Δεν θά σάς προσελ- Η
κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τού καταστήμα-Ί
τος αλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.
-.1

Λΐά χώρον μικρότερον αί τιμαί ανάλογοι
Λι’εικονογραφημένας διαφημίσεις, St’ εξ τεύχη η «ερισβότερα
ιδιαίτεραι συμφωνίαι.

έργα TR? αοί ευγενία? ζωγράφου
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Προς οδηγίαν των ενδιαφερομένων παραθέτομεν
τήν προκυπτουσαν διαφοράν προς όφελος το
δευόντων με βιβλιάριου 25,000 χιλιομέτρων ;.v συγκρίσει μέ τάς τιμάς των απλών εισιτηρίων.
Έξ Αθηνών
Είσιτήρ.
Διά Κόρινθον
9.20
7.30
4.6u
Βιβλιάρ.
7.65
6.40
3.85
» "Αργος
Είσιτήρ.
15.70 12.50
7.85
Βιβλιάρ.
12.20 10.16
6.10
» Τρίπολιν
Είσιτήρ.
23.20 18.80 11.60
9—
Βιβλιάρ,
18.— 15 —
» Μεγαλ.
Είσιτήρ.
29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ.
21.95 18.30 11 —
» Κυπαρ.
Είσιτήρ.
34.50 25 75 12.75
Βιβλιάρ.
27.80 23.20 13.90
» Άκο.
Είσιτήρ.
19.50 15.50
9.20
Βιβλιάρ.
13.05 10.85
6.55
» Πάτρας
Είσιτήρ.
25.— 18.— 10—
Βιβλιάρ.
19 65 15.55
9.35
Είσιτήρ.
» Πύργον
37.70 18.10 16.35
27.05 22.55 13.55
Βιβλιάρ.

’^Αναχωρήσεις εξ Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολυμπία.
8.35 π. μ. Διά Κόρινθον και τις μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Αναχωρήσεις έκ ΙΙχτρών.

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολυμ
πία, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια.
Αναχωρήσεις έκ 1<αλαμών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσία' , ’Ολύμπια, Πύργον,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.Q5 π μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

I

|
,I
J

ΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμος.
. . •
>
Β'
> .
. · ·
»
Γ'
»
. .
[ΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
....
ΓΚΟΥΡΑ1ΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστό
ρημα έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Λεχαινά
Είσιτήρ.
Βιβλάρ.
» Αίγιο ν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κόρινθον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
’Έκ Τ ριπόλε ω
Είσιτήρ.
Διά Καλάμας
Βιβλιάρ.
» Ναύπλιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
(Έχ

Διά Πύργον

Φρ. 3.00
» - 2.00
>
1.50
>2.00
»

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτων.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρσκτον.
Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΥΑΑ Δράμα ίσιοριχόν τρίπρακτου.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν,
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινα'νικόν
τρίπρσκτον. Πάντα διδαχθέντα από τής Έλλ. Σκηνής.

3Εεερ«1 τής « 'Κλληνικής ’Κπιθεωρήσεως » τββ Α’,Β’,ΤΔ'Α', ·Ε' καίϊΤ'
|θς «ωλοΟνται εις τά ΓραφεΣά μας «ρός 18 φρ. εκάβτη.
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...
Τ’

Ί<κ Ιΐανρώ V

μνεκδοτχ

εκδοθεντα

■

·

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
10.10
6.95
6.—
4.05
5.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

13.70 12.25
8.05
9.65
9.50
7.80
6.75
5.6·
τοΰ γραφ

7.30
4.85
4.70
3.40

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11 —

4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
6.15
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπολεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Χ,ιλιομετρικά ΙΕιβλιίϊρια ταξειΗίων.

Θ. Δρ. 90)
(-). Δρ. 75)
(Γ (-). Δο. 45)
Θ. Δρ. 210)
(IP Θ. Δρ. 175)
(P Θ. Δρ. 105)

1000 χιλιόμ. ' (Α'
2500 χιλιόμ.

διαρκείαξ
6 μηνών
διαρκεία?
1 μηνός
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ΠΕτροθίτε
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

------
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1

ΊΙλεκτρεκχί έγκχταστάσεες. Ή Έιαιρία I
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφωτισμοΰ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 4
νοσοκομείων κ. τ. λ.
Ίεγκατάστασεί Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 3
■ψΰζιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων,- άτμο- 1
π/.οίων κ.τ.λ. Ήγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ· 1
θοποιείων. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα- 1
ναι Diesel-Tosi, χρησιμοπο ησις ύδραυλι ών πτώ- 3
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών,, άτμομηχαναί, άτμοτουρβίναι, ΰδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 1
καί άεριογόνα.
. '
.3
Έγκχταστασι,ς εργοατχσεωνκχτ χποκοην,ν

4 ί>

11 X νεπιστημ-ίου—Λ S>

««««««««««««««««Ο**** '

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “STAPP„
13—18 X xoi 'Λρβακκέου—'Οδός Χτχδέου άριβ. 21
Πιάνα και αεροκύμβαία μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
"Ολα τά τραγούδια όλων τών 'Ελλήνων συνθετών και δλα τά νεώτερα cacces
Βιολιά, μανδολϊνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκό.το >ς καί τά εξαρτήματα αυτών.
Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

